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 This paper aims to identify the significant determinants of income 
inequality in developed and developing countries. The empirical 
analysis of the panel of 147 countries over the period from 1980 to 
2010 shows that for developed countries, the significant determinant 
of income inequality is public spending on education, and for 
developing countries, the significant determinants are public spending 
on education, affordability of financial resources, and infrastructural 
development. Furthermore, no significant evidence supporting the 
existence of Kuznets’ curve is found.  

 

 

Introduction 

Income inequality has always been an important issue for economic, social, and 

political reasons. In countries with high income inequality, households at the bottom 

of the income distribution face difficulties in maintaining their consumption and 

financing their debt in the short-run. Such circumstances lead to a decline in aggre-

gate consumption and increase the proportion of non-performing loans, thereby wors-

ening the economic performance of the country and increasing the fragility of the 

financial sector. High income inequality also creates social challenges since house-

holds at the bottom cannot access good quality health care and education services 

because of unfavorable affordability. As a result, the society has a stratum of socially 

excluded households which can threaten social stability as well as economic devel-

opment of the country. Finally, unequal societies tend to have political systems which 

serve interests of the rich. The poor households can blame the biased politicians in 

their misfortune and express their dissenting opinion by creating social unrest. 
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Finding the significant determinants of income inequality is necessary in order 

to design policies which will be able to reduce inequality and thereby prevent its 

negative consequences. This paper attempts to identify significant determinants of 

income inequality for developed and developing countries. The estimation results 

show that in developed countries, the only statistically significant determinant is 

public spending on education. In developing countries, the significant determinants 

include public spending on education, affordability of credits, and infrastructural 

development. The income level and maturity of the legal system have no significant 

influence on income inequality in both developing and developed countries. Further-

more, we fail to find any significant evidence in favor of the existence of Kuznets’ 

curve.  

There exists a large body of literature on determinants of income inequality, 

most of which focuses on one or two determinants. This paper extends the existing 

literature by analyzing a rich set of determinants of income inequality and a large 

sample of developed and developing countries at the same time. Such a fortunate 

combination will allow us to obtain more accurate, up-to-date and efficient estimates 

and thereby provide solid empirical evidence for designing effective anti-inequality 

policies. 

The rest of the paper is organized as follows. The next section analyzes the evo-

lution of income inequality in developed and developing countries. In the following 

section, we provide an overview of the potential determinants of income inequality. 

The fourth section specifies the equations, the fifth section describes the data, and the 

sixth section presents and discusses the results. The final section concludes the paper 

with the summary of the empirical results and their policy implications.  

Evolution of income inequality 

In the mid 1980s, the world average of the Gini coefficient was at the level of 

34.89 (Figure 1). By the mid 1990s, the average value of the coefficient increased by 

14%. Then the equality began improving but the world in 2010 was still more unequal 

than it was 25 years ago. 
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Sources: World Bank, OECD, European Commission, UN WIDER, and the Gini pro-

ject.  

Figure 1. Income inequality around the world
1
 

 

If we split our sample into developing and developed countries, we observe that 

the level of inequality in developing countries has been always higher than that in 

developed countries (Figure 1). For example, in the mid 1980s, the value of the Gini 

index in developing countries was 32% greater than the value of the index in devel-

oped countries. It is also interesting that the gap between inequality levels of the poor 

and rich countries did not decline but slightly increased. Thus, in 2010, the Gini index 

in developing countries became 35% higher than in developed countries.  

Furthermore, over time the evolution of inequality in developed and developing 

countries demonstrated different patterns. In developing countries, the inequality was 

increasing from the mid 1980s till the mid 1990s, and then it started gradually declin-

ing. In developed countries, the Gini index was increasing for a longer period, till 

2000, and then it was decreasing till 2010. The common feature for both developed 

and developing countries is that in 2010, the societies in both country groups became 

more unequal than they were in 1985.  

Determinants of income inequality 

Evolution of income inequality is not an ad-hoc process but the consequence of 

changes in the economic and social environment. The elements of this environment 

include income level, financial development, availability and quality of education, 
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infrastructural development, and maturity of institutions. Below we will separately 

discuss the mechanics of each element.  

Income level 

An increase in income level is supposed to reduce income inequality because 

economic development assumes an increase in the state budget income which, in turn, 

allows the government to finance generous social assistance programs. However, in 

the seminal paper, Kuznets (1955) concludes that at the early stages of economic 

development, income inequality increases, then it stabilizes, and, at the later stages, it 

declines. Graphically, the relationship between income and inequality has an inverted 

U shape. According to Kuznets (1955), at the first stages of economic development, 

assets and therefore income generated by the assets are concentrated in hands of the 

small fraction of population. At the same time, as the industrialization progresses, the 

share of urban population increases. Given that urban areas have greater income 

heterogeneity than rural areas do, urbanization is accompanied by an increase in 

inequality. At the later stages, when the economy achieves a certain level of economic 

development, the redistributive policy of the government comes into effect and in-

come inequality moderates. Kuznets’ paper has been followed by an array of studies 

which present mixed evidence. For example, Campano and Salvatore (1988) extend 

and update the sample to test Kuznets’ hypothesis. Their results confirm the existence 

of the inverted U shaped curve for the top 80 percentile of population. Ram (1988) re-

examines Kuznets’ hypothesis using a sample of developed and less developed coun-

tries. The author finds strong evidence for Kuznets’ hypothesis for the whole sample, 

but little support for the inverted U curve when the sample is limited only to less 

developed countries. Bahmani-Oskooee et al. (2008) test time series data covering 16 

countries for Kuznets’ hypothesis. The cointegration analysis only weakly supports 

the existence of the inverted U relationship between income and inequality. 

Finance 

In the presence of credit market imperfections, households, especially the poor 

ones, encounter obstacles when borrowing for investment and therefore need to rely 

on personal wealth. We can expect the poor households will underinvest in their 

human capital and businesses, while the rich households will provide adequate in-

vestment. The underinvestment by the poor households will hinder the income con-

vergence between the poor and rich, and, as a result, the income inequality will persist 

(Galor and Zeira, 1993). The empirical literature generally supports this hypothesis. 

For example, analyzing Latin American household data, Westley (2001) concludes 
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that easing access of smaller enterprises to financial services reduces income inequali-

ty. Clarke et al (2006) examine the finance-income inequality relationship employing 

a sample of 83 countries for the 1960-1995 period. The authors find that financial 

development reduces income inequality. Barugahara (2012) analyze panel data of 60 

countries for the period of 1980-2009. His estimations show that high financial devel-

opment is associated with low income inequality. Li and Yu (2014) examine a sample 

of 18 Asian countries over the period of 1996-2005. Their results imply that financial 

reform reduces income inequality. Johansen and Wang (2014) examine data for 60 

countries over a period of 1981-2005. The authors conclude that financial repression 

increases income inequality. Finally, analyzing panel data for 81 countries over the 

1985-2010 period, Law et al. (2014) resume that financial development reduces in-

come inequality only after a certain threshold level of institutional quality has been 

achieved.  

Education 

For employers, education usually signals on productivity of employees. As more 

productive workers are paid more, we can expect that if heads of the poor households 

have higher and better education, their income will increase. As a result, the gap in 

income between the poor and rich households and hence inequality will narrow. Gener-

ally, the empirical studies support this hypothesis; however, some studies find that 

either broader access to education increases inequality or the relationship between 

education and inequality display a non-linear pattern. For example, Hoeller et al. 

(2014), who analyze data for OECD countries over the period from 1998 to 2009, 

document that education reduces income inequality. Sylwester (2002), who examines a 

sample of 50 countries for the years of 1970 and 1990, finds that an increase in ex-

penditure on public education reduces income inequality both in OECD and developing 

countries albeit the effect is stronger in OECD economies. Analyzing the mathematical 

model, Hendel et al. (2005) conclude that an increase in access to education through 

lowering interest rates on study loans actually leads to an increase in inequality. The 

authors explain this result in the following way. The poor households consist of high 

ability and low ability members. As a rule, high ability workers receive higher wages 

than low ability workers. When financial constraints are eased, high ability members 

take study loans to obtain higher education. After completing their studies, they find 

well paid jobs and get out of poverty, and after the wage gap between those who leave 

the pool of the poor households and those who remain there widens, and therefore 

income inequality rises. Rehme (2006) conclude that more education first increase and 

then decrease income inequality. The initial increase of inequality documented by 
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Rehme (2006) can be explained by Hendel et al.’s (2005) hypothesis, and the subse-

quent decline in inequality can be due to the redistributive policy which usually be-

comes effective as the economy graduates from the developing status.  

Infrastructure  

Improvements in infrastructure can ameliorate income distribution. Better infra-

structure in the rural areas and districts where the poor reside eases access of the low 

income households to education and health care facilities creating necessary condi-

tions for human capital development. Developed infrastructure also allows poor 

households to work at jobs which pay more but located at places which previously 

were difficult to commute to. Furthermore, improved infrastructure gives an oppor-

tunity to micro businesses to access more advantageous product and input markets 

which can increase their income. Calderon and Chong (2004) use a sample of devel-

oped and developing countries for the period from 1960 to 1997 to investigate the 

relationship between infrastructural development and income inequality. The authors 

conclude that better infrastructure reduces inequality in both developing and devel-

oped countries, but the effect is larger in the developed economies. Calderon and 

Serven (2004), analyzing a sample of more than 100 countries over the period 1960-

2000, also find that infrastructural development lessens income inequality.  

Institutions 

Institutions affect allocation and use of public and private resources. If institu-

tions are underdeveloped, resources are misallocated and ineffectively used. The 

social assistance does not reach the needy, and the poor households refrain from 

investing their limited wealth because of a high risk of misappropriation. Ultimately, 

the income inequality prospers. However, the empirical literature presents mixed 

evidence. Some studies find that better institutions reduce inequality, whereas the 

other studies find that better institutions increase inequality. For example, Gyimah-

Brempong (2002), who uses panel data for 21 African countries over the period of 

1993-1999, finds a positive correlation between corruption and income inequality. 

Gupta et al. (2002), who employ a sample of countries over the 1980-1997 period, 

also find a positive relationship between corruption and income inequality. But, Dob-

son and Ramlogan-Dobson (2010), who employ data for 19 Latin American countries 

over the period 1984-2003, determine that lower corruption is associated with higher 

income inequality. As an explanation of this surprising finding, the authors suppose 

that the improvement of institutions imposes higher transaction costs on the shadow 

economy where the poor are employed, thereby decreasing their income.  
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Empirical approach  

To identify the significant determinants of income inequality, we will estimate 

the following equation using a two-stage least squares (2SLS) technique which will 

take into account the possible endogeneity: 

income inequalityi,t = α0 + α1 income leveli,t + α2 financei,t + 

α3 educationi,t + α4 infrastructurei,t + α5 institutionsi,t + εi,t (1) 

where εi,t is the error term, i denotes a cross-section dimension of the sample, 

and t denotes a time series dimension of the sample. 

Furthermore, to reexamine the existence of Kuznets’ curve, we reestimate equa-

tion (1) augmented with the square of income level: 

income inequalityi,t = α0 + α1 income leveli,t + β1 income level 2
,i t + 

α2 financei,t + α3 educationi,t +α4 infrastructurei,t + 

α5 institutionsi,t +εi,t (2) 

Data description 

It is problematic to find an indicator which precisely reflects income inequality; 

therefore, in empirical analysis, we usually use the proxies of income inequality. In-

come inequality metrics includes such proxies of inequality as GINI index, Hoover 

index, Theil index, and ratio of percentiles. In this study, we use GINI index as a proxy 

for inequality because in contrast to the other proxies, GINI statistics is available for 

many countries and for a long period. As a proxy of the income determinant, we use 

GDP per capita. The finance variable is proxied by the real interest rate which is a 

difference between a nominal lending rate and inflation. To quantify the effect of edu-

cation on income inequality, we use per capita expenditure on secondary education. 

Telephone lines per 100 people variable captures the impact of infrastructural develop-

ment on inequality. We also use the law and order index, which measures the maturity 

of the legal system and abidance of the laws in a society, to estimate the role of institu-

tions in determining inequality. Since we use 2SLS estimator, additionally, we employ 

a set of instrumental variables which includes latitude, land-lockedness, legal origin, 

ethnical fractionalization, religious fractionalization, and lingual fractionalization.  

The GINI data were compiled from the databases of World Bank, European 

Commission, OECD, UN University, and the GINI project. The statistics on the 

interest rate, inflation, per capita public spending on education, GDP per capita, and 

telephone lines per 100 people were taken from the database of the World Bank. The 
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law and order index data were collected from the PRS Group's reports. The data on 

latitude and land-lockedness were taken from the database of the CEPII. The figures 

on ethical, religious, and lingual fractionalization come from Alesina et al (2003). 

Finally, the legal origin data were taken from La Porta et al (1999). 

In our analysis, we use annual data which cover 147 countries and the 1980-

2010 period. The sample includes 33 developed and 114 developing countries. Alt-

hough the time span is long, we are forced to use the panel data methods because, for 

many countries, the GINI data are published only periodically. To build the panel, we 

divide the 1980-2010 period into six sub-periods. 

We also have to acknowledge that a change in inequality determinants does not 

have an immediate effect on income inequality: it takes some time for inequality to 

respond to a change in the environment. For this reason, we regress the average val-

ues of the determinants for the periods of 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995, 1996-

2000, 2001-2005, and 2006-2010 on the values of the GINI index for the years of 

1985, 1990, 1995, 2000, 2005, and 2010. If the value of the GINI index was missing 

for the year of interest, we used the value of the nearest year. However, despite all the 

efforts, the panel is still unbalanced. All monetary variables are in constant 2005 

USD. The GINI variable, GDP per capita, and public expenditure on education per 

capita are expressed in the log form.  

Empirical results 

Table 1 reports the estimation results for equation (1) for developed and devel-

oping countries. The p-values of J statistics indicate that the instrumental variables are 

valid. The regressions also contain a full set of period dummies to control for country 

trends in income inequality. The negative sign of GDP per capita coefficient implies 

that an increase in income reduces income inequality in both developed and develop-

ing countries, but the effect is not statistically significant at the conventional level. 

The found negative association is in line with the theory which says that economic 

development if accompanied by the effective redistributive policy leads to reduction 

in income inequality. Although this relationship must not be necessary significant in 

developed countries because these countries have already attained a high level of 

development, and therefore the further development has only a marginal effect, the 

impact of economic development on inequality in developing countries is expected to 

be significant because these countries have a low level of economic development, and 

therefore a small economic growth should generate a large effect. We can propose 

two reasons for the insignificant relationship between economic development and 

inequality in developing countries. First, it can be the case that governments in devel-
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oping countries pursue ineffective redistributive policy which hampers the effect of 

economic development. Second, the relationship between economic development and 

income inequality can be non-linear, e.g. follow Kuznets’ curve. 

Table 1 

Determinants of income inequality 

(dependent variable: log(Gini index), 2SLS estimator) 

 

Variable Developed Developing 

Log (GDP per capita) -0.037 -0.115 

Log (Spending on education per capita) -0.026* 0.740** 

Real lending rate 0.014 0.028*** 

Law and order index -0.037 -0.037 
Log (phone lines per 100 people) -0.087 -0.480** 

Constant 4.269*** 1.823 

Period dummies Included Included 

N 137 239 

J statistics (p-value) 0.313 0.300 

Note: * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

 

An increase in per capita public spending on education significantly decreases 

income inequality in developed countries but increases income inequality in develop-

ing countries. The positive relationship between inequality and public expenditure on 

education in developing countries is surprising. In fact, an increase in public educa-

tion spending is supposed to improve access of the low income households to educa-

tion and therefore reduce income inequality because better educated household mem-

bers can be eligible for higher paid jobs. To explain this empirical finding, we refer to 

Hendel et al’ (2005) line of argument. Thus, although an increase in public spending 

on education in developing countries improves access of the poor to education facili-

ties, one part of the poor household members are not able to take advantage of new 

opportunities due to low ability. As a result, the income gap between those who earn 

their degree, find well paid employment, and leave the pool of the poor and those who 

fail to do so increases, and the inequality problem toughens.  

Higher real interest rate is associated with greater income inequality in developed 

as well as developing countries, but the effect is significant only in developing coun-

tries. The positive relationship between real interest rate and inequality accords with the 

empirically confirmed hypothesis that financial development reduces income inequality 

since high real interest rates impose liquidity constraints on households. The negative 
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coefficient of the phone lines per 100 people variable implies that improvement of 

infrastructure reduces income inequality in advanced and developing economies albeit 

the effect is statistically significant for the latter. The effect of the improving infrastruc-

ture and financial system has a statistically significant effect only in developing coun-

tries because the level of infrastructural and financial development in these countries is 

low; therefore, small improvements in quality of infrastructure and financial institutions 

immediately produce a large positive effect. In developed countries, in contrast, infra-

structure and financial institutions are already well developed, so their improvement has 

only a marginal effect on income inequality. Finally, development of the legal system 

negatively but insignificantly affects income inequality in both developing and devel-

oped countries. The probable reason why our estimation results show that the effect of 

institutional development on inequality is insignificant even for developing nations is 

the relatively short time horizon of the sample. It usually takes a long time for a change 

in the legal system to generate a marked effect on economy.  

Table 2 presents the estimation results of equation (2) which tests for the exist-

ence of Kuznets’ curve. The results show that although the coefficients of the income 

variable in level terms are positive and the coefficients of the income variable in 

quadratic terms are negative in both developed and developing countries, we cannot 

statistically confirm the existence of Kuznets’ curves because all coefficients except 

the coefficient of the quadratic term for developing countries are statistically insignif-

icant at the conventional levels.  

Table 2 

Determinants of income inequality: Kuznet’s curve 

(dependent variable: log(Gini index), 2SLS estimator) 

 

Variable Developed Developing 

Log (GDP per capita) 3.392 2.019 

[Log (GDP per capita)]2 -0.166 -0.169* 

Log (Spending on education per capita) -0.028* 0.818*** 

Real lending rate -0.007 0.031*** 

Law and order index -0.100 -0.003 

Log (phone lines per 100 people) -0.145 -0.368* 

Constant -12.767 -5.094 

Period dummies Included Included 

N 137 237 

J statistics (p-value) 0.164 0.980 

Note: * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

For developing countries, this empirical finding implies that economic devel-
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opment will reduce income inequality only after a certain level of development has 

been achieved. In such a case, it is legitimate to argue that economic development and 

institutional development are parallel processes, and so when economic development 

reaches such a threshold level, its institutions become efficient enough to lay grounds 

for the effective redistributive policy.  

Conclusions and policy recommendations  

The empirical analysis of the panel data of 33 developed and 114 developing 

countries over the 1980-2010 period shows that in developed countries, the statistical-

ly significant determinant of income inequality is the public spending on education, 

while in developing countries, the statistically significant determinants are public 

spending on education, real lending rate, and the number of phone lines. An increase 

in public spending on education reduces income inequality in developed countries but 

raises inequality in developing countries. Real interest rate has a positive association 

with income inequality in developing countries. Expansion of telecommunications 

also has a negative effect on income inequality in developing countries. Furthermore, 

if we compare the magnitudes of the coefficients of the developed countries with 

those of developing countries, we see that the magnitudes of the latter are the larger. 

This fact implies that policymakers in developing countries have larger policy space 

to solve the inequality problem than their colleagues in developed countries.  

The results suggest that to reduce income inequality in developed world, poli-

cymakers should improve education by increasing public spending on education. 

Obviously, it is important not only to increase spending but also to take care of the 

effective use of the resources. The financial resources need to be directed to the areas 

of education which directly affect labor productivity, e.g. vocational education and 

research universities. However, we expect that in developing countries, an increase in 

public spending on education will raise income inequality. Under such conditions, 

policy makers in developing nations can increase the minimum wages to prevent the 

wage dispersion and hence an increase in income inequality.  

In developing world, to lessen income inequality, policymakers should also 

raise affordability of credits by moderating lending rates and develop infrastructure. 

To increase affordability of credits for poor households, policy makers need to im-

plement financial sector reforms which will reduce the interest rate spread and the 

cost of borrowing of financial resources for credit institutions. Infrastructural devel-

opment is a broad concept and includes the construction of cultural, sports, and recre-

ational facilities whose existence has a marginal effect on income inequality, so to 

decrease inequality, the governments of developing countries need to focus on the 
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development of infrastructure means which can significantly improve standard of 

living, such as roads, water supply, electrical grids, and telecommunications. Addi-

tionally, policymakers can score a success in combating income inequality by increas-

ing the effectiveness of the redistributive policy. For this purpose, they need to design 

the policy in the way that will ensure social benefits reach the poor. 

End Notes 

1. There is no single comprehensive database on the GINI coefficient covering all 

countries for a long period; therefore, to compile the dataset for empirical analysis, 

we used various reliable sources, such as World Bank, OECD, European Commis-

sion, UN WIDER, and the Gini project. The reported numbers are averages of the 

Gini coefficients of all, developed, and developing countries for the corresponding 

years. 
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ОСОБЕНОСТИ НА ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ 

В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 

 

Евгени ФИЛИПОВ
1 

 

JEL O30  Резюме 

Ключови думи: 

иновации, техноло-
гична промяна, 
инвестиции в 
НИРД. 

 Статията изследва резултатите от иновационната активност в 
икономиката на България. В резултат от нарастващото значение 
на технологиите в производствената функция, иновациите заемат 
централна роля в съвременната икономика, и имат важно значе-
ние в оформянето на конкурентните международни профили на 
отделните страни.  
В статията се анализира общото представяне на България в об-
ластта на базата на експертни международни доклади и оценки. 
Чрез структурен анализ на агрегатните разходи за научно-
изследователска и развойна дейност се търсят определени специ-
фики на българския модел, които да обяснят незадоволителното 
представяне на страната. 

 

 

Въведение 

Съвременното икономическо развитие е свързано с нарастващото значе-

ние на технологиите, които след настъпването на Индустриалната революция 

играят все по-важна роля в производствения процес. Развитието на икономи-

ческата теория отразява това, като в редица публикации (Schumpeter, 1942; 

Abramovitz, 1956; Romer, 1990, Aghion, 1998 и др.) се поставя акцент  върху 

ключовото значение на технологичното развитие и иновационните процеси за 

икономическия растеж. На тази основа през последните десетилетия започват 

да се налагат идеите за икономика, базирана на знанието, като това се приема не 

само за един от най-успешните и конкурентни международни модели, но и за 

стратегически курс на развитие пред глобалното общество. 

В приетата през 2015 г. Иновационна стратегия за интелигентна специали-

зация 2014-2020 г. (ИСИС) иновацията се определя като „нова идея, която се 

оказва успешна в практиката. Новата идея може да бъде нов продукт, практика, 

услуга, производствен процес или нов начин на организация”. Всяко иноваци-

                                         
1  Катедра Обща икономическа теория, Икономически университет – Варна, България, e-mail: 

e_filipov@ue-varna 
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онно откритите има потенциала да се превърне в стартова точка за процес на 

технологична промяна, който да доведе до различни по мащаб промени в ико-

номиката (Tushman and Rosenkopf, 1992). За макроикономическата политика 

представлява интерес агрегатната национална иновационна активност, която 

играе ключова роля във формирането на международните конкурентни профили 

на отделните държави.  

Вcl връзка с това стимулирането на иновационните процеси трябва да се 

разглежда като ключова задача пред българската икономика от гледна точка на 

подобряването на технологичното ниво в страната и поддържането на конку-

рентен профил в глобалната пазарна среда. Това отговаря и на стратегическите 

цели, поставени пред България като страна-членка на Европейския съюз. „Ум-

ният” растеж и развиването на икономика, базирана на знанието, представляват 

един от трите водещи приоритета на новоприетата стратегия Европа 2020 (EU 

Communication, 2010). 

Тази статия има за цел да изследва състоянието на иновационната актив-

ност в българската икономика и да установи областите, в които страната ни се 

отличава в сравнителен план. За това са поставени две основни изследователски 

задачи: 

1) Да се определи доколко е успешно представянето на българската ико-

номика по отношение на развитието на иновационна активност чрез сравните-

лен анализ, базиран на обобщени резултати от експертни международни проуч-

вания и оценки.  

2) Да се идентифицира възможното наличие на специфики в българския 

модел за стимулиране на иновационната активност чрез анализ на данните за 

инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност (НИРД). 

За изпълнение на поставените задачи е важно да бъде използвана подхо-

дяща рамка, която да позволи реална оценка на наличните данни за България. 

Съществуващите агрегатни световни тенденции до голяма степен се определят 

от водещите икономики-гиганти, които са естествени създатели на нови техно-

логии и разполагат с много по-висок потенциал и ресурсна база, в сравнение с 

България. По тази причина, като база за сравнение е по-подходящо да бъдат 

използвани страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), които подобно на 

България развиваха модел на планова икономика, преди да приемат пазарните 

принципи и впоследствие да се присъединят към ЕС – Полша, Чехия, Унгария, 

Словакия, Словения, Хърватска и Румъния. От тази група са изключени държа-

вите, които все още не са членки на ЕС, както и прибалтийските републики, 

които са твърде отдалечени от България като географско разположение. 
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1. Анализ на представянето на България в областта на иновациите 

Стимулирането на иновациите в национален и регионален план е  центра-

лен стълб в развитието на модерния вариант на икономиката на знанието. Тех-

нологичното развитие играе важна роля във формирането на международния 

конкурентен профил на отделните национални икономики. Поради това в пове-

чето експертни международни проучвания на глобалната икономическа среда 

са заложени показатели, отразяващи иновационната активност, което осигурява 

достатъчна база за извършване на сравнителен анализ по отношение на предс-

тавянето на отделните държави през последните години.  

Едно от най-престижните цялостни изследвания на икономическата среда в 

отделните държави е Глобалният доклад за конкурентоспособността (ГДК). Док-

ладът се изготвя ежегодно от Световния икономически форум, като между 2006 и 

2014 година изследваните държави са увеличени от 125 на 144. Според наложи-

лата се методология, класацията на отделните държави се извършва на база на 

дванадесет групи (стълбове) индикатори, съдържащи 110 подиндикатора. 

В рамките на изследването се идентифицират три основни групи държави 

въз основа на икономическото им развитие: разчитащи на фактори, разчитащи 

на ефективност и разчитащи на иновации. Разпознават се и две междинни групи 

на държавите, намиращи се в преход между различните нива. Към 2014 година 

България се определя като държава, разчитаща на ефективността (Schwab, 

2015). В тази група влизат още страни като Китай, Албания, ЮАР, Черна Гора, 

Сърбия, Македония, Украйна, а сред държавите от ЦИЕ – Румъния. Според 

класацията на ГДК останалите страни от ЦИЕ попадат или в преходната фаза 

към иновационни икономики (Полша, Унгария, Хърватска, Литва, Латвия), или 

директно във водещата група (Чехия, Естония, Словения, Словакия).  

От дванадесетте групи индикатори, използвани в доклада, две могат да 

бъдат свързани директно с развитието на иновационна активност. Това са „Тех-

нологична готовност” (девети стълб) и „Иновации” (дванадесети стълб). При 

преглед на оценките за България за периода 2006 - 2014 година става ясно, че 

страната ни показва нарастващи резултати и подобряващи се цялостни позиции 

на база на индекса за технологична готовност, но получава неблагоприятни 

оценки по отношение на показателите от дванадесета група.  

Анализът на индикаторите за технологична готовност показва, че те са об-

вързани предимно с процеса на технологичен трансфер, който демонстрира 

способността на една страна да абсорбира технологии. През 60-те години на 

миналия век на база на усилващото се значение на потоците на технологичен 
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трансфер между развитите иновационни икономики и страните, засегнати отно-

сително по-тежко от войната, се появява терминът „технологично догонване” 

(Gerschenkron, 1962). Той отразява стратегията на държави, разчитащи не тол-

кова на вътрешна генерация на иновации, колкото на имитирането и адаптира-

нето им от външни източници. Геополитически България се приближава до 

групата на страните, определяни от Гросман и Хелпман (1991) като „южна 

група”, които се специализират точно в технологичен трансфер и дифузия. Във 

връзка с това силни оценки в областта на технологичната готовност би следвало 

да бъдат приети за положителен признак на този етап от развитието на страната. 

При структурен анализ на залегналите зад девети стълб индикатори, оба-

че, се установява, че по-предните позиции на България до голяма степен се 

дължат на показатели, свързани с развитието на интернет мрежата в страната. 

Макар да е важен инфраструктурен фактор, от гледна точка на технологичния 

трансфер, интернет мрежата е с по-ниско значение. Като се отчита тази особе-

ност, в това изследване са използвани само три от индикаторите, включени в 

девета група, които са пряко обвързани с технологичния трансфер, и дават по-

реална представа за представянето на страната в тази област. По-конкретно това 

са: „Достъп до най-нови технологии“, „Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 

и технологичен трансфер“ и „Технологична абсорбация на фирмено ниво“. 

Според тези индикатори, България заема по-задни позиции (между 85 и 91) през 

последните години, което може да се определи като неблагоприятен резултат. 

Представянето на България според индикаторите за иновационна актив-

ност като цяло е слабо, което отговаря на нейния профил на страна, разчитаща 

на ефективност. Според повечето показатели, България попада извън стотицата. 

Като единствена силна област може да бъде определен индикаторът „Заявки за 

патент”, който се изчислява спрямо броя на населението, макар, че след 2012 

година и тук започва да се наблюдава тенденция към изоставане, спрямо оста-

налите страни. Особено слаби през целия изследван период са оценките според 

индикаторите „Сътрудничество между висшето образование и индустрията” и 

„Разходи на частния сектор за научно-развойна дейност”, а през последните 

години се влошава и позицията по отношение на „Иновационен капацитет”. 

Съществено наблюдение, което следва да се отчете, е изоставането на 

България не само от водещите икономики, но и от останалите страни от ЦИЕ. 

Към 2014 г. страната ни получава по-слаби оценки по показателите, идентифи-

цирани като ключови в областта на технологичната промяна и трансфер (Таб-

лица 1). Най-добро сравнително представяне може да бъде отчетено по отноше-

ние на държавното осигуряване на технологии. В така поставения контекст се 
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вижда, че в идентифицираната като силна за България област – заявките за 

патент – страната ни отстъпва на релевантните геополитически конкуренти. 

Може да се направи изводът, че на практика при България липсват ясно изразе-

ни предимства в областта на създаването и трансфера на технологии, като в 

нито една област страната ни не получава ясно превъзходство.  

Тревожно е слабото представяне на страната по отношение привличането 

на преки чуждестранни инвестиции и свързания с тях трансфер на технологии. 

Научната теория приема ПЧИ за позитивно явление за икономиката поради 

вторичните ефекти, надхвърлящи чистия трансфер на капитал, като водещо 

значение за приемащите страни има точно трансферът на технологии и ноу-хау 

(Младенова, 2002). От друга страна, въпреки активната политика на България за 

привличане на ПЧИ, в тази област не се забелязват положителни тенденции. 

Таблица 1 

Класация на страните от ЦИЕ според ГДК за 2014 - 2015. 

 

Индика-

тор/Държава 

Че-

хия 

Пол-

ша 

Унга-

рия 

Слове-

ния 

Слова-

кия 

Хърват-

ска 

Румъ-

ния 

Бълга-

рия 

Дванадесети 

стълб: Иновации 
39 72 50 42 78 93 66 105 

Иновационен 

капацитет 
28 67 127 75 89 124 68 108 

Качество на 
научно-

изследователските 

институции 

36 63 23 33 65 53 55 81 

Разходи на част-
ния сектор за 

научно-развойна 

дейност 

31 98 96 72 78 75 65 100 

Сътрудничество 

между висшето 

образование и 

индустрията 

42 73 35 45 84 81 71 113 

Държавно осигу-

ряване на най-

нови технологии 
107 89 95 108 117 129 75 97 

Осигуреност 

откъм учени и 

инженери 

55 62 56 80 76 79 72 96 
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Заявки за патент 30 40 29 23 38 36 56 48 

Девети стълб: 

Технологична 

готовност 

36 48 50 33 52 44 47 41 

Достъп до най-
нови технологии 

51 90 44 40 50 59 81 91 

Технологична 

абсорбация на 

фирмено ниво 

50 101 65 51 57 72 81 85 

ПЧИ и технологи-

чен трансфер 
36 68 19 114 18 110 49 91 

Източник: ГДК 2014-2015(Schwab, 2015). 

 

Вторият релевантен международен доклад, който е избран като рамка за 

сравнителен анализ, е Класацията на Съюза за иновации. Докладът обхваща 

страните от Европейския съюз и предоставя възможност за анализ на представя-

нето на България в контекста на поставените пред ЕС цели за Европа 2020. Изс-

ледването оценява иновационната среда и активност в страните-членки на базата 

на 25 индикатора, като, според показаните резултати, държавите са разпределени 

в четири основни групи – иновационни лидери, иновационни последователи, 

умерени иноватори и скромни иноватори (Hollanders, Es-Sadki and Kanerva, 2015).  

Изследването се провежда от 2007 година,  като общата оценка на Бълга-

рия е трайно негативна. Страната ни традиционно показва най-слаби резултати 

сред всички европейски държави, като през 2014 година за първи път изпревар-

ва Румъния след сериозен спад в представянето на северната ни съседка. На 

тази база България попада в групата на скромните иноватори, където присъст-

ват още само Румъния и Латвия. Положително впечатление прави възходящият 

тренд във формираната от Съюза за иновации оценка, който, обаче, се прекъсва 

през 2011 година, и се възстановява чак към 2014 г. С изключение на Румъния, 

нито една друга държава не показва подобен сериозен период на влошаване на 

резултатите, което води до сериозно изоставане спрямо останалите страни от 

ЦИЕ, където водещо място заема Чехия. 

Стойностите на отделните индикатори, на които се базира индексът на 

Съюза за иновации, сами по себе си също са полезен аналитичен инструмент, 

понеже се формират спрямо база ЕС = 100, т.е. отразяват степента на изоставане 

на България от останалите страни-членки на Съюза. 

Интересни изводи могат да бъдат направени, ако се сравнят оценките на 

България в различните сфери на анализ с усреднена стойност за изследваните 
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страни от ЦИЕ (Таблица 2), и се проследят полетата на изоставане, където се 

забелязват отрицателни резултати. Вижда се, че единственото относително 

предимство на България спрямо сравнителната група е в областта на интелекту-

алната собственост, където нашата страна показва относително добри оценки, 

дължащи се на високата концентрация на марки и дизайни на Общността, изда-

вани на глава от населението. 

Таблица 2 

Профил на страните от ЦИЕ според Кл 

асацията на Съюза за иновации – 2014 г. 

 

Индикатор/Страна 
Б

ъ
л

г
а

р
и

я
 

(с
к
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е
н
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Ч
е
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р
о

м
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) 

О
т
к

л
о

н
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и
е н

а
 

Б
ъ

л
г
а

р
и

я
 

Човешки ресурси 83 99 97 82 122 113 115 79 - 18 

Открити системи за научни 

изследвания 
23 48 24 38 73 31 30 21 - 15 

Финансиране и подкрепа 16 75 66 63 94 61 55 26 - 47 

Частни инвестиции 44 90 79 86 120 63 75 18 - 32 

Мрежи и предприемачество 12 90 15 38 119 42 63 9 - 42 

Интелектуална собственост 65 66 67 55 108 43 35 27 + 8 

Иноватори 34 97 49 64 85 74 57 31 - 31 

Икономически ефекти 33 86 54 92 72 81 45 54 - 36 

Източник: Класацията на Съюза за иновации (Hollanders, Es-Sadki and Kanerva, 

2015) 

 

По отношение на останалите индикаторни групи, България като цяло отс-

тъпва на страните от ЦИЕ, макар в някои направления да се показват по-силни 

резултати спрямо отделни държави, предимно Румъния. Най-сериозно изоста-

ване се наблюдава по отношение на осигуряването на финансиране и подкрепа 

за НИРД, както и в създаването на предприемачески партньорства с иновацион-

на цел. По-високи оценки, спрямо средните за ЕС нива, се получават по отно-

шение на частните инвестиции в областта, но от направения анализ става ясно, 

че изоставането спрямо останалите страни от ЦИЕ и в това направление е зна-
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чително. В комбинация със слабите държавни инвестиции, това потвърждава 

наличието на ниска ресурсна база за развитието на иновационна активност, 

което обуславя и по-слабите икономически ефекти. От друга страна, макар 

резултатите по отношение на провежданата научна дейност (открити системи за 

научни изследвания), да са едни от най-слабите за България, те не се отдалеча-

ват прекомерно от тези на останалите държави от ЦИЕ. 

Анализът на Съюза за иновации потвърждава цялостното изоставане в об-

ластта на технологичното развитие, което е отчетено и в ГДК. Оформя се про-

фил на българската икономика, който в технологично отношение изостава 

спрямо наблюдаваните в ЕС тенденции. Това не е нов проблем пред страната 

ни. В научните среди отдавна е идентифицирано несъответствието между науч-

но-изследователските резултати на България и стандартите, стоящи пред стра-

ната ни като член на ЕС, и са предложени и предприети редица мерки за реша-

ване на този проблем (Младенова, 2010). По-голяма тревога буди липсата на 

тенденции към намаляване на изоставането на България в тази проблемна об-

ласт, което води до извода, че в модела на стимулиране на иновационна актив-

ност в българската икономика има агрегатни структурни проблеми.  

2. Особености в модела на развитие на научно-изследователска 

и развойна дейност в България 

Разходите, които се правят за научно-изследователската и развойна дей-

ност, се приемат за един от важните индикатори, както за развитието на инова-

ционните процеси (Kim, 2012), така и за цялостното състояние на световната 

икономика. Те отразяват входящата точка в процеса на технологична промяна, 

съзнателните опити за генериране на иновационна активност и значението, 

което й се отдава. 

Съществуващата ситуация в България, като среда за осъществяване на 

иновационна активност, не би могла да бъде оценена коректно без един по-

задълбочен анализ на процесите, протекли в нашата икономика през последните 

десетилетия. Основното събитие, което оказва влияние върху специфичния 

профил на страната ни, е започналият през 90-те години на миналия век процес 

на преход от планова към пазарна икономика. Преди това в България се прилага 

една различна икономическа система, отличаваща се с отсъствието на частен 

сектор. В тези условия развитието на технологиите е превърнато в държавна 

задача, като процесът на технологично преструктуриране, както и всички други 

нормално зависещи от частната инициатива пазарни функции, се осъществяват 

от различни държавни структури. 
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Едва към началото на XXI век може да се говори за тренд към нарастване 

на инвестициите в НИРД, което отразява наложилите се в световната икономи-

ка тенденции. При все това, делът на разходите за НИРД в Брутния вътрешен 

продукт (БВП) на страната за периода 1995-2013 г. възлиза средно на 0,51%, 

което е стойност над три и половина пъти по-ниска от средния показател за ЕС 

през същия период
1
. От страните в ЦИЕ единствено Румъния и Латвия показват 

по-ниски стойности – същите държави, които получават цялостно по-слаби 

оценки за иновационното си представяне, според Съюза за иновации. 

Важен структурен момент при анализа на инвестициите в НИРД представ-

ляват техните източници и канали за реализация. Проследяването на източни-

ците на инвестиции в НИРД е обвързано основно с баланса между ролята на 

държавата и частния сектор в тази област. В исторически план, променящата се 

роля на държавата в икономиката е един от основните фактори, въздействащи 

върху динамиката на икономическите процеси, и често се приема като основен 

разграничителен признак при класификационни групировки на отделните дър-

жави (Якимова, 2006). 

В световен план общите тенденции във водещите икономики от ОИСР со-

чат доминантната роля на частния сектор като източник на финансиране за 

подобни дейности, с над 55% дял и тенденция за увеличение. Забелязва се, че 

след 1988 г. делът на държавното участие се увеличава в относителен план 

единствено през кризисни периоди
2
. В България, от друга страна, се наблюдава 

преобладаващо влияние на държавния сектор, като наличните данни от НСИ 

сочат, че между 2000 и 2009 година държавата осигурява над 60% от инвести-

циите в областта (фиг. 1).  

След 2009 година се наблюдава ясно изразено повишаване на чуждестран-

ните инвестиции в НИРД, но неблагоприятен фактор е запазващата се тенден-

ция към слабо участие на частния сектор. От друга страна, тази ситуация не е 

напълно необичайна за страните от ЦИЕ, където традиционно държавата и 

чуждестранните източници на финансиране имат необичайно голямо значение.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Е. Филипов.   

Особености на иновационната активност в българската икономика 

153 

 

Източник: НСИ. 

Фиг. 1. Основни източници на финансиране на научно-развойна дейност 

в България (2000 - 2014 г.) 

 

Относително слабата роля на частния сектор се вижда и при преглед на 

съществуващите канали за реализация на инвестициите в НИРД – т.е. сектори-

те, в които реално се извършва развойната дейност. Дълго време преобладава 

високият дял на държавата, като едва след 2009 година може да се говори за 

ясна тенденция към повишаване на дела на частния сектор – тренд, който би 

могъл да бъде свързан с повишената чуждестранна активност. Това е като цяло 

специфична динамика, спрямо общите тенденции, които се наблюдават в стра-

ните от ОИСР (вж. фиг. 2).  

Особена е ролята на сектора на висшето образование, който в съвременни-

те статистически групировки се разглежда отделно от държавния сектор. В 

страните от ОИСР университетите трайно се очертават като втори по значение 

сектор за провеждане на НИРД. В България, от друга страна, техният дял е 

необичайно нисък.  
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Източник: Eurostat and OECD, R&D statistics.   

Фиг. 2. Дял на основните сектори за реализация на инвестициите 

в научно-развойна дейност в рамките на страните-членки от ОИСР 

и България (2000-2014 г.) 

 

Това е ситуация, която като цяло е нехарактерна и за останалите държави 

от ЦИЕ, които бяха приети като релевантна рамка за сравнение. От изведените 

на фиг. 3 профили на отделните държави става ясно, че към 2013 г. България се 

отличава с най-нисък дял на висшето образование като сектор за реализация на 

разходи за научно-развойна дейност, като единствено Словения показва сходни 

стойности, които могат да бъдат отдадени на необичайно голяма роля на част-

ния сектор. 

Тази ситуация не е единствено моментна картина. По данни на Евростат, 

между 1995 г. и 2014 г. за провеждане на НИРД в университетите у нас се заде-

лят средно 0,05% от БВП на страната, докато за страните от ЦИЕ този дял въз-

лиза на 0,20%. Силната роля на висшето образование в реализирането на науч-

но-изследователски проекти е отражение и на налагащите се в световен план 

идеи за трета мисия на университетите, включваща активна комерсиализация на 

иновационни открития и по-активно участие на университетите в икономичес-

кото развитие в регионален план (Gibbons, 1994, Etzkowitz, 2000, и др.). 
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Източник: НСИ и OECD, R&D statistics. 

Фиг. 3. Основни сектори за реализация на разходи 

за научно-развойна дейност в ЦИЕ – 2013 г. 

 

Налага се изводът, че това е сфера, в която българската икономика показва 

необичайно отклонение, което може да послужи като отправна точка за по-

подробни изследвания върху възможната взаимна връзка със слабите резултати 

на страната по отношение на иновационното развитие. 

Заключение 

Въз основа на проведения сравнителен анализ може да бъде потвърдено, 

че България показва определени специфики в областта на иновационната ак-

тивност. Изоставането в технологично отношение, спрямо водещите световни 

икономики, формиращи ОИСР, може лесно да бъде обяснено с различните 

размери, ресурсна осигуреност и геополитически позиции на нашата страна. От 

друга страна, международните експертни оценки показват по-слабо развитие на 

иновационната култура спрямо държави като Чехия, Словения, Словакия, Пол-

ша, Унгария и Хърватска, които следва да бъдат разглеждани като релевантна 

база за сравнение. Подобни слаби резултати в иновационната област демонст-

рира единствено Румъния. Това налага идеята, че в технологично отношение 

България все още не е достигнала нивото на държавите от ЦИЕ, които следва да 
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бъдат образец за логичната последваща стъпка от развитието на страната. Тре-

вожни са противоречивите резултати в областта на технологичния трансфер, 

който е естествен инструмент за намаляване на технологичното изоставане.  

Едно от възможните полета, в които трябва да бъдат търсени причините за 

слабото представяне на българската икономика, е организацията на НИРД, която 

е естествен източник на иновационни открития. България показва относително 

нисък относителен дял на инвестициите в НИРД, спрямо БВП. В структурно 

отношение, като основна причина за тази слаба иновационна среда в българската 

икономика, може да бъде определена ниската активност на частния сектор. 

Друга съществена специфика на българския модел е слабото участие на 

сектора на висшето образование в реализирането на иновационни проекти.  

Делът на университетите, като канал за реализация на разходи по НИРД, е нео-

бичайно нисък не само спрямо преобладаващите в световен план тенденции, но 

и в сравнение с останалите държави от ЦИЕ.  

Въз основа на това като основна препоръка може да бъде посочена необ-

ходимостта от стимулиране на по-активното участие на висшето образование в 

иновационната активност. Университетите следва да изпълняват ролята на 

регионални научно-изследователски центрове. Във връзка с това те имат капа-

цитет да поемат и определени икономически функции при трансфериране на 

технологии и научни открития към реалното производство. Подобряването на 

партньорските отношения между фирмите и университетите, развитието на 

съвместни проекти и трансфера на ноу-хау на база на лицензионни съглашения 

отразяват една част от каналите за подпомагане на иновационната активност в 

българската икономика. 

Като се има предвид слабата иновационна среда в частния сектор, следва 

да бъде обърнато внимание и на потенциалните ползи от стимулиране на акаде-

мичното spin-off предприемачество, предвиждащо основаване на нова фирма с 

цел комерсиализиране на технологичните открития на висшите училища. Този 

род предприятия са полезен инструмент за реализиране на иновационни проек-

ти при липса на частни или чуждестранни партньори, но изискват добре изгра-

дена държавна и институционална рамка, която да регулира и подпомага тяхно-

то създаване.  

От тази гледна точка, като област за по-нататъшни изследвания могат да 

бъдат идентифицирани икономическите аспекти на функционирането на уни-

верситетите, стратегиите за развитие и комерсиализация на научно-

изследователската им дейност, последиците от създаването на академични spin-

off фирми и методите за тяхното подпомагане. 
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1. По данни на Eurostat. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ОТ СЧЕТОВОДНИ 

СМЕТКИ ЗА ХОТЕЛИЕРСКАТА ИНДУСТРИЯ (USALI) ЗА ЦЕЛИТЕ 

НА ФИНАНСОВОТО И УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО 

 

Драган ГЕОРГИЕВ
1 

 

JEL M 410, L 830  Резюме 

Ключови думи: 

Единна система от 
счетоводни сметки 
за хотелиерската 
индустрия, финан-
сово счетоводство, 
управленско счето-
водство, хотели. 

 За целите на счетоводното отчитане, анализа, контрола и управ-
лението, в предприятия от определен кръг отрасли, отдавна са 
разработени единни системи от счетоводни сметки, като в сфера-
та на хотелиерството е утвърдена т.нар. USALI (Uniform System 
of Accounts for Lodging Industry – Единна система от счетоводни 
сметки за хотелиерската индустрия). Изследване, проведено в 
предприятия от посочения сектор в България през 2014 година, 
установява, че изключително малък дял от техните финансовите 
специалисти в знаят за USALI, но същевременно голяма част от 
тях проявяват сериозен интерес към този инструмент на управ-
ленското счетоводство. Целта на статията е да се изследва в 
синтезиран вид USALI в ключови за специалистите аспекти – 
възникване, развитие, основополагащи принципи, същностни 
характеристики, ползи от прилагането ѝ, недостатъци и набеля-
заните мерки за тяхното преодоляване от страна на съставителите 
на системата. 

 

 

Единната система от счетоводни сметки за хотелиерската индустрия 

(Uniform System of Accounts for the Lodging Industry, USALI), създадена през 

1926 година, е успяла да се утвърди на световно ниво като полезен модел за 

формиране на счетоводна информация, предназначена за целите на финансово-

то и управленското счетоводство в предприятията от хотелиерския сектор. 

Въпреки това, Единната система все още е сравнително непозната в редица 

страни, в това число и в България. Като негативен за професионалната и науч-

ната общност може да се оцени фактът, че по-малко от 4% от финансовите 

специалисти (в т.ч. финансови директори, главни и оперативни счетоводители, 

вътрешни одитори и др.) в сферата на хотелиерството разпознават и знаят за 

съществуването на USALI. Посочената констатация се основава на изследване 

                                         
1  Катедра Счетоводна отчетност, Икономически университет – Варна, България. e-mail: 
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(Georgiev, 2014), проведено през 2014 година в 24 предприятия, които притежа-

ват и/или експлоатират общо 86 хотела (или 15,13% от легловата база на всички 

висококатегорийни хотели в страната)
1
. Тя може да се обвърже и обясни със 

състоянието на управленското счетоводство в практиката на българските пред-

приятия и факторите, които го обуславят, а именно – управленското счетоводс-

тво „като цяло е слабо разпространено и несистематично прилагано в практика-

та, не се познават неговите способи в пълнота, няма яснота за обхвата и въз-

можностите му“ (Атанасова, 2015a, с.7), а неговата организация е „типична за 

една пост-социалистическа, пост преходна икономика в Европа“ (Атанасова, 

2015b, с. 206). Силно впечатление прави фактът, че респондентите, с които са 

проведени допълнителни задълбочени разговори в хода на изследването (Геор-

гиев, 2015), проявяват сериозен интерес към Единната система и желаят да 

проучат нейните възможности. Въпреки доказаната ѝ значимост за управленс-

ката и счетоводната практика в хотелиерството в световен план, информацията 

за нея в българската специализирана литература е оскъдна. Изброените обстоя-

телства са в основата на поставената цел на тази разработка – да се изследва в 

синтезиран вид генезисът, същността и развитието на USALI в ключови за 

хотелиерската практика аспекти. По-конкретно, в исторически план да се уста-

новят причините за нейното разработване и да се проследят ключовите моменти 

в развитието ѝ до днес. На второ място, да се изследва същността на системата 

– цел, основополагащи принципи, специфични характеристики, структура и 

ползи от прилагането ѝ. Трето, да се установят ключовите недостатъци и набе-

лязаните мерки за тяхното преодоляване от страна на съставителите на USALI. 

За целите на счетоводното отчитане, контрола и управлението в предприя-

тия от определен кръг икономически сфери отдавна са разработени така наре-

чените единни (унифицирани) системи от счетоводни сметки. Туризмът и по-

конкретно едно от неговите направления – хотелиерството, се счита за един от 

пионерите в тази инициатива (Harris & Brown, 1998) с разработената единна 

система, предназначена за средствата за подслон и настаняване – USALI. Тя се 

счита за родоначалник на следващите в хронологичен план аналогични системи 

за управленска отчетност, предназначени за ресторанти, клубове, спа центрове 

и други.  

Основният замисъл при разработване на единна система от счетоводни 

сметки е да се „дефинират счетоводни стандарти и финансови отчети, които да 

отразяват терминологията и уникалността на дейностите в разглежданата ин-

дустрия” (Kwansa & Schmidgall, 1999). Когато финансовите специалисти в да-

дена индустрия внедряват единни системи от счетоводни сметки, се създава 
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единство и стандартизация на счетоводните процедури при съставяне на управ-

ленските и финансовите отчети. По този начин се осигурява възможност за 

анализ на оперативните характеристики на дадена индустрия, който да удовлет-

ворява информационните потребности на външните и вътрешните субекти на 

предприятията и икономическите групи. 

Първото издание на Единната система от счетоводни сметки за хотелиерс-

ката индустрия е на хотелиерската асоциация на Ню Йорк (Hotel Association of 

New York City, HANYC) през 1926 година, като появата ѝ е обусловена от на-

растващата конкуренция между „играчите” в разглеждания сектор. Те са се 

нуждаели от единна методика за изготвяне на отчети, осигуряващи унифицира-

на информационна база за извършване на сравнителен анализ на постигнатите 

финансови резултати на отделните стопански единици и звената в тях. През 

същата година в асоциацията е създаден комитет за съставяне и публикуване на 

нови редакции на системата. След това USALI претърпява редица изменения, 

като до сега са публикувани общо единадесет редакции, които съхраняват и до 

днес нейните основополагащи принципи. 

До 1961 година стандартите на USALI се прилагат единствено от големите 

хотели, но след многократни запитвания от страна на Асоциацията на амери-

канските хотели и мотели (American Hotel and Motel Association, AH&MA), 

Националната асоциация на счетоводителите (National Association of 

Accountants, NNA) поръчва адаптирането на системата към нуждите и на мал-

ките предприятия.
2
 След това Американската асоциацията на средствата за 

подслон и местата за настаняване (American Hotel and Lodging Association, 

AH&LA), в сътрудничество с Асоциацията на финансовите и технологични 

специалисти в хотелиерството (Hospitality Financial and Technology Professionals 

– HFTP), периодично издават новите редакции на USALI (Виноградов, 2009). 

Дълго време системата USALI се е прилагала предимно в американските 

хотели и хотелски вериги, като едва следдеветата ѝ редакция през 1996 година, 

тя придобива характеристиките на международно ориентирана (Quigley, 2011).  

Този „пробив“ се дължи основно на три фактора: 

- на лидерската роля на САЩ в процесa на глобализация на световната 

икономика, в това число и в туристическия сектор; 

- на поетапното разширяване на кръга от заинтересовани страни, в рамки-

те на който се обсъждат проблемите при прилагането на Единната сис-

тема и перспективите за нейната актуализация; 

- на постепенното ѝ хармонизиране с постановките на МСС/МСФО 

(IAS/IFRS). 
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Въпреки, че от първото издание на ръководството на USALI e изминал 

близо век, благодарение на непрестанната актуализация на системата, всяка 

поредна редакция отразява съвременните потребности на вътрешните и външ-

ните потребители на информация, поради което системата увеличава своето 

влияние и се прилага от все повече предприятия от редица държави.  

За да се изясни целта на системата USALI, е необходимо, първо, да се ус-

тановят характеристиките и фокуса на генерираните данни, които се формират 

при внедряването ѝ в счетоводните информационни системи. Във връзка с това 

се разграничават основно три модела системи. Най-често прилагана в практика-

та е традиционната затворена система, чиято цел е да осигури информация за 

изготвяне на финансовите отчети, представящи финансовото състояние на 

предприятието към даден момент и за даден период (Kirpalani, 1973). Генерира-

ната информация, въпреки, че служи за управленски анализ и контрол, е пред-

назначена предимно за външната среда на предприятието – за акционерите, 

фондовите борси, държавните органи и други. Вторият модел на система за 

счетоводно отчитане е насочен към оценка на представянето. Основната му цел 

е да осигури съпоставимост между фактическото представяне на разходните 

центрове и центровете на печалба, спрямо зададени планове, стандарти и бю-

джети, като по този начин се оптимизира управлението по центрове на отговор-

ност в предприятието. Третият модел счетоводна информационна система, 

чието приложение към момента е твърде ограничено, се основава на подход, 

ориентиран към осигуряване на релевантна информация за вземане на управ-

ленски решения. Целта е чрез използването на счетоводни, оперативни и ста-

тистически данни да се оцени приносът от различни алтернативи на управленс-

ки решения (Mossman, 1974) – за въвеждане или отпадане на продукт, при це-

нообразуване, при анализ на рентабилността на клиентите и за провеждане 

намаркетингови инициативи.  

Ръководството за внедряване и прилагане на USALIв счетоводните ин-

формационни системи на предприятията, наричано от специалистите „малката 

зелена библия“ (Quigley, 2011), разкрива нейните основополагащи принципи – 

стандартизация, единност, съпоставимост, последователност и децентрализация 

на управлението по центрове на отговорност. Именно последният от изброените 

принципи дава основание счетоводните информационни системи, създадени по 

USALI, да се класифицират като системи, ориентирани към оценка на предста-

вянето.  

Счетоводната информационна система на дадено предприятие е подсисте-

ма на неговата управленска информационна система, което предполага внедря-
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ването на USALI и в останалите информационни подсистеми, с които обменя на 

информация. Тоест, USALI следва да се интегрира на ниво управленска инфор-

мационна система, за да може да се осъществи пряк информационен поток на 

данни по центрове на отговорност между подсистемите (фиг. 1). 

 

 

Източник: Фигурата е адаптирана по (Ni, 2010) и Gibson (1997). 

Фиг. 1. Внедряване на USALI в управленската 

информационна система 
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инструментариум от финансови съотношения и оперативни показатели, удов-

летворявайки информационните потребности на вътрешната и външната среда 

на предприятието (и икономическата група). 

Изведената цел на USALI обуславя характеристиките ѝ на модел за счето-

водна отчетност, ориентиран към оценка на представянето. Единната система 

изисква приходите и разходите от оперативната дейност да се отчитат и анали-

зират в два вида центрове на отговорност – оперативни звена, които се класи-

фицират като центрове на печалба и неоперативни звена, които се считат за 

разходни центрове (Quigley, 2011). С цел да се спази принципът на съпостави-

мост, непреките (общопроизводствени) разходи, отнасящи се за звена, които са 

поддържащи и не генерират приходи, се класифицират като „неразпределяеми 

оперативни разходи“. Основният аргумент на съставителите на модела е, че 

разпределянето на непреките разходи може да се извърши чрез различни теоре-

тични подходи, в резултат на което могат да се получат субективни и дори 

грешни резултати, а от там и подвеждащи интерпретации за представянето на 

отделните звена (Carvalho & Fernandes, 2011). За провеждането на пълноценен 

сравнителен анализ по центрове на отговорност и за целите на контрола, систе-

мата изисква да се набавят и представят прогнозни, текущи и ретроспективни 

данни за оперативните приходи и разходи, както в стойност, така и в относи-

телни дялове (определящи значимостта на отчетните обекти в структурата на 

приходите/разходите). 

Разгледаната цел и концептуалните характеристики на USALI определят 

спецификите и функциите на елементите, взаимно свързани внейната структура 

(фиг. 2): 

 

 

Източник: Фигурата е авторска. 
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- За всички типични за хотелиерската дейност оперативни и неопера-

тивни звена, USALI предлага комплект от стандартизирани справки за 

приходите и разходите по звена, който е основа за съставянена обоб-

щаващ оперативен отчет. Съдържанието на всяка статия в справките се 

изяснява изчерпателно в ръководството, а за някои статии за специ-

фични обекти са разгледани алтернативи на отчитане и/или са предс-

тавени примери. 

- Статиите oт стандартизираните справки са обвързани в единна система 

от счетоводни сметки, която е свързващо ядро между всички останали 

елементи на USALI. Всеки оперативен приход и разход, типичен и 

значим за хотелиерската дейност, се отчита по конкретна счетоводна 

сметка, която, от своя страна, присъства като статия в една от стандар-

тизираните справки за приходите и разходите на оперативно или нео-

перативно звено.  

- Ръководството съдържа отделна секция с основните финансови отчети 

и списък на ключовите оповестявания в пояснителните бележки. В нея 

изрично е посочено, че е изготвена съобразно американските Общоп-

риети счетоводни принципи (US GAAP), обстоятелство, което трябва 

да се има предвид при използване на друга счетоводна база, в т.ч. и 

МСС/МСФО (Hotel Association of New York City , 2014). 

- Ръководството на USALI съдържа раздел с единни дефиниции на най-

често използваните в хотелиерството финансови съотношения и опера-

тивни показатели (в т.ч. и нефинансови), както и методики за тяхното 

изчисляване при унифицирана информационна база – единната систе-

ма от счетоводни сметки, интегрирана в стандартизираните справки и 

финансови отчети. 

Съхранените до днес основополагащи принципи на USALI, същностните ѝ 

характеристики и специфична структура, непрестанната актуализация и амери-

канският произход са ключовите фактори за нейното развитие и налагане в 

световен мащаб като информационен инструмент, чрез който външната и вът-

решната среда на предприятията от разглежданата сфера черпят редица ползи. 

На първо място, USALI се е наложила на световно нивов счетоводната 

практика като най-предпочитан модел на информационна система за целите на 

финансовото счетоводство в големите хотели и хотелски вериги в Европа и САЩ 

(Ni, 2010), тъй като системата допринася за по-голяма стандартизация, единност, 

съпоставимост и последователност при съставяне на вътрешните и финансовите 

отчети. Унификацията и стандартизацията, която постига USALI, е предпоставка 
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за използването ѝ като база за контрол и управление на разходите и приходите на 

ниво група хотели (Dittman, Hesford & Potter, 2008). Освен това, тя осигурява 

обща база за консолидиране на финансовите отчети на икономическите групи. 

Единната система се посочва и като отчетна база при редица браншови договори, 

договори за управление, дългови споразумения и други документи (Miller, 2014). 

При следване на формата и терминологията на системата, в посочените докумен-

ти изрично се оповестява, че отчетите са изготвени в съответствие с USALI. 

На второ място, стандартизацията на системата улеснява провеждането на 

сравнителен анализ и „бенчмаркинг” в реално време на показатели за различни 

хотелиерски операции (Quigley, 2011, с. 47) на база на фактически и прогнозни 

данни, както и осъществяването на структурен анализ на приходите и разходите 

(Carvalho & Fernandes, 2011).По тази причина редица организации, кредитори и 

консултантски фирми използват системата, за да определят средните величини 

на финансови и оперативни показатели на регионално, национално и междуна-

родно ниво.  

Трето, ръководството за прилагане на USALI предлага детайлни отчети за 

оценка на представянето на звената, в които статиите за приходите и разходите 

са групирани въз основа на класификацията по центрове на отговорност. Фи-

нансовите резултати на отделните звенаслужат за оценка на възможностите на 

ръководителите. Подпомага се и информационното осигуряване на мениджмън-

та във връзка с осъществяване на функциите им по контрол, наблюдение и 

оптимизиране на хотелските операции (Mia & Patiar, 2001).  

Четвърто, въвеждането на Единната система, като модел за изграждане на 

управленска информационна система, осигурява възможност за провеждане на 

анализ, за проследяване на различни управленски хотелиерски показатели, 

както и за осигуряване на статистически данни (Carvalho & Fernandes, 2011). 

Третата част на ръководството „Финансови съотношения и оперативни измери-

тели” е насочена именно към посочените приложения на USALI, като предлага 

методология за определяне на специфични за хотелиерската индустрия показа-

тели въз основа на финансовите и оперативните отчети от първите две части на 

книгата. Тя е в основата на методическия инструментариум на успешни компю-

търни програми
3
 за анализ на хотелиерски показатели и за прилагане на други 

инструменти на управленското счетоводство.  

Въпреки широкия спектър от приложения и доказаната полезност на сто-

панската информация, изготвена по USALI, като всеки абстрактен счетоводен 

модел, системата се характеризира с някои недостатъци. Една част от тях се 

идентифицира в критиките, свързани с приложението на Единната система за 
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целите на управленското счетоводство, като акцентът пада върху фокуса и 

релевантността на генерираната информация, спрямо информационните пот-

ребности на хотелския мениджмънт. Друга част от недостатъците на системата 

касае приложението ѝ за целите на финансовото счетоводство, като недостатъ-

ците са свързани предимно с дискусионни отчетни обекти и с отразяването на 

определени счетоводни постановки, заложени в МСС/МСФО.  

По отношение на първата група недостатъци, следва да се уточни, че ръ-

ководствата на предприятията от хотелиерската сфера в краткосрочен план 

насочват усилията предимно върху управлението на приходите, което отрежда 

ключова роля на техните маркетингови отдели (маркетингови специалисти). 

Последните често използват информация от счетоводството при вземане на 

определени маркетингови решения. При положение, че се използва модел на 

отчетност по USALI, получената информация е насочена към рентабилността на 

отделните услуги и на хотелиерския продукт като цяло. В този случай не се 

осигурява информация за разходите, свързани с обслужването на определени 

сегменти от гости, както и за генерираните от тях пределни доходи. Въпреки, че 

счетоводните практики, свързани с управлението на приходите (revenue 

management/yield management), претърпяха сериозно развитие, информационни-

те системи в хотелите все още не са пригодени да осигурят информация за 

рентабилността на клиентите (Karadag & Woo, 2006). Следователно, Единната 

система на този етап не може да предостави цялата необходима информация за 

ключовия за туристическите предприятия маркетингов мениджмънт.  

Във връзка с посочения проблем, Комитетът по финансов мениджмънт 

(FMC) на AH&LA реагира адекватно, като през последните години насочва 

вниманието си именно към въпросите, касаещи дистрибуционния микс и рента-

билността на клиентите. Членове на комитета съобщават, че през 2012 г. Cindy 

Green от Kalibri Labs и колегата ѝ Mark Lomanno са направили научно изслед-

ване, озаглавено „Анализ на дистрибуционния канал: Наръчник за хотели“ 

(Braak & Anand, 2015). В изследването си, Cindy Green разкрива, че намирането 

на оптималния дистрибуционен микс на хотела и управлението на тази цел е 

наложително в реалност, в която хотелите извършват разходи за привличане на 

клиенти в размер на 15% – 25% от получените от тях приходи (Green & 

Lomanno, 2012). Тоест, установяването на характера на търсенето на всеки 

пазар и идентифицирането на най-рентабилния микс в дадена конкурентна 

позиция е жизнено важна информация, която служи, както за определяне на 

очакваните приходи, така и за установяване на целите при управление напро-

дажбите, маркетинга и разходите за комисионни към трети лица.  
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Очаква се проучването да бъде актуализирано и публикувано през 2016 

година, като част от изследователска инициатива, спонсорирана от AH&LA 

Consumer Innovation Forum. Членовете на комитета ще използват резултатите от 

изследването като база за оптимизиране на USALI по отношение на анализа на 

дистрибуционните канали. Те отчитат необходимостта да се работи и с други 

хотелиерски специалисти, за да се стандартизират определенията в разглежда-

ната сфера относно дистрибуционните канали и разходите, свързани с тяхното 

поддържане. Положените до момента усилия в тази насока доведоха до въвеж-

дането на нови показатели за приходите по дистрибуционни канали в последна-

та редакция на ръководството на Единната система. 

Във връзка с определянето и преодоляването на недостатъците, произти-

чащи от прилагането на USALI за целите на финансовото счетоводство, специа-

листи от HFTP (Hospitality Financial & Technology Professionals) през ноември 

2008 година провеждат кръгла маса. Участниците в нея анализират изцяло десе-

тото издание на USALI от 2006 година, за да се идентифицират проблемните 

области и набележат евентуални промени в USALI. Тъй като системата намира 

широко приложение в международните вериги („глобалните играчи”), участни-

ците преценяват, че е целесъобразно следващите редакции да са с по-силна 

международна ориентация, така, че системата да бъде приложима в разнообраз-

ни средства за подслон и настаняване от цял свят. (Ramirez, 2009) 

В продължение на дискусията за промени на USALI, HFTP провежда про-

учване (Venegas, 2011), чиято цел е да установи проблемните области в управ-

ленското и финансовото счетоводство, както и да се набележат мерки за тяхно-

то преодоляване. Изследването обхваща становища на финансови специалисти 

на предприятия от хотелиерския бранш, относно конкретни дискусионни въп-

роси – форми на отчетите, отчитане на приходите, изчисляване на оперативни 

хотелиерски показатели, отчитане на второстепенните звена и адаптиране на 

системата към МСС/МСФО. 

Провежданите кръгли маси и проучвания сред специалистите в сферата на 

хотелиерството са израз на успешния подход на съставителите на USALI за пос-

тоянно ревизиране на системата. Чрез него се поддържа актуалността ѝ при един 

динамично изменящ се хотелиерски продукт и съответствието ѝ спрямо инфор-

мационните потребности на вътрешната и външната среда на предприятието. 

Може да се обобщи, че последната единадесета редакция от 2014 година е 

продукт на професионален консенсус на широк кръг от заинтересовани страни с 

различни и понякога противоположни интереси, постигнат чрез включването им 

в процеса на актуализация на система чрез задълбочени проучвания и дискусии. 
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В подкрепа на изказаното твърдение може да се добави и фактът, че за разлика от 

първото издание, което е изготвено според нуждите и възгледите на тесен кръг от 

собственици на хотели и специалисти в САЩ, комитетът, който днес отговаря за 

съставянето и актуализацията на USALI, е в изключително разширен през годи-

ните състав – собственици на самостоятелни хотели и хотелски вериги, препода-

ватели, професионални счетоводители, представители на Smith Travel Research/ 

PKF Consulting, представители на собственици и компании за управление, кон-

султанти в сферата на хотелиерството. Последната редакция отразява промените, 

както в счетоводните практики, така и тези, настъпили в съвременната хотелиер-

ска дейност по отношение на технологичните подобрения, устойчивото развитие, 

глобализацията, новите термини, клъстерните услуги, каналите на дистрибуция, 

оптимизирания анализ на оперативни показатели. Силно впечатления правят и 

усилията на съставителите на USALI във връзка с обучението на ползвателите на 

USALI, подпомагането им с електронни ресурси и оптимизирането на комуника-

ция с тях чрез рубрика за често задавани въпроси и разяснителни публикации. 

Очевидно, съставителите на USALI отчитат факта, че колкото и да е полезен един 

инструмент на управленското счетоводство, без да бъде разяснен и осигурен с 

необходимите ресурси за обучение, той може да остане такъв единствено в тео-

рията, но не и в практиката. 

Заключение 

Единната система USALI e създадена с общите усилия на бизнеса и науч-

ната общност на световния икономическия лидер САЩ. Тя представлява първи 

по своя характер модел за унифицирана финансова отчетност, базиран на прин-

ципа на децентрализация на управлението по центрове на отговорност. Посред-

ством внедряването ѝ, във всички подсистеми на управленската информационна 

система на предприятията се осигурява информация за отчетните обекти по 

центрове на отговорност, която служи, както за съставяне на стандартизирани 

управленски и финансови отчети, така и за прилагане на унифициран инстру-

ментариум от финансови съотношения и оперативни показатели, удовлетворя-

вайки информационните потребности на вътрешната и външната среда на пред-

приятията и икономическите групи. Изведената цел на USALI обуславя нейните 

специфични характеристиките и структура на модел за счетоводна отчетност, 

ориентиран към оценка на представянето. Те, в комбинация с непрестанната 

актуализация и американския ѝ произход, са ключовите фактори за нейното 

развитие и налагане в световен мащаб като информационен инструмент, чрез 

който се черпят множество ползи, разгледани в тази разработка.  
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Типично, както при всеки абстрактен модел на счетоводна информационна 

система, USALI също се характеризира с някои недостатъци. При нея те са свър-

зани предимно с фокуса на генерираната информация и с дискусионни отчетни 

въпроси. Нейните съставители успяват да ги идентифицират чрез редица проуч-

вания, кръгли маси и дискусии с представители от всички заинтересовани страни. 

Освен, че търсят и намират пътища за тяхното преодоляване, съставителите на 

системата непрестанно отразяват актуалните промени в отчетността на хотелиер-

ския бранш, като периодично публикуват нови редакции на Единната система.  

Това изследване разкрива генезиса, същността и развитието на системата 

USALI, като осигурява основа за бъдещи изследвания на концептуалната рамка, 

внедряването и приложението на системата, както оттеоретико-методологична, 

така и от практико-приложна гледна точка. Сериозен научен принос по разг-

лежданата тематика биха имали проучвания относно: 

- теоретичния модел на Единната система и възможностите за неговото 

оптимизиране; 

- степента на внедряване, проблемите и ползите от прилагане на USALI в 

практиката (в чужбина и България). 

Бележки 

1. По данни на Националния 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. 

2. До 1996 г е издавано отделно ръководство за Единната система и речник на 

разходите за малки хотели, мотели и хотели за мотористи (Uniform System of 

Accounts and Expense Dictionary for Small Hotels, Motels, and Motor Hotels), 

след което двете системи са комбинирани в USALI. 

3. Редица софтуерните продукти изготвят балансирани карти за оценка от ин-

формация, набирана в бази от данни за подпомагане на информационните 

потребности при управление на хотели, като SAP, Navision, Oracle, Microsoft 

Dynamics и други, структурирани по модела на USALI. Интернет страници 

като Hotstats.com оповестяват резултати от анализи на хотелски показатели 

по географски райони, по категории звезди на обектите или други критерии, 

изчислени по методиката и информационния модел на Единната система. 
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 В настоящата статия е разгледано състоянието на системите за 
сертифициране на качеството на балнеолечебните и СПА услуги 
в хотелиерската суперструктура в България.  
Анализът е осъществен чрез използването на метод на индукцията и 
дедукцията, критичен анализ, метод на сравнението, бенчмаркинг 
анализ, както и на база анкетно проучване, проведено от автора.  
В резултат на извършеното изследване са направени изводи и пре-
поръки, с оглед спазване на новите нормативни изисквания, пови-
шаване на качеството и инвеститорския интерес към хотелиерската 
суперструктура в областта на балнеологията и СПА туризма. 

 

 

Въведение 

Тенденциите в съвременните икономики, в т.ч. и в България, показват уско-

рено развитие в процеса на трансформиране на икономическите приоритети от 

производството на стоки към предоставянето на услуги. Като се имат предвид все 

по-високите изисквания към качеството, не само на стоките и услугите, но и на 

всички аспекти на производството и обслужването, на цялостното развитие на 

човека и неговите преживявания, възниква необходимост от разработване и внед-

ряване на системи за сертифициране на качеството на предлаганите балнеолечеб-

ни и СПА услуги в хотелиерската суперструктура в България (Паскалева, 2012). 

Хотелиерската суперструктура на макроравнище включва всички заведения 

за пребиваване върху дадена туристическа територия, а на макроравнище – сама-

та сграда на обекта с нейните стил, дизайн, архитектура, помещения и функцио-

нални връзки между тях, оборудване и обзавеждане (Дъбева и др., 2013).  

До сега, у нас няма цялостни изследвания и специализирани анализи в об-

ластта на предлаганите балнеолечебни и СПА услуги в хотелиерската суперст-

руктура. Установяват се разработки по отделни проблеми и ясно се очертава 
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необходимостта от методологически фундамент, който да подпомогне по-

нататъшното развитие и усъвършенстване на процеса. Ето защо са актуални 

въпросите за комплексен анализ на хотелиерската суперструктура в България на 

национално и регионално ниво и изследване на проблемите, свързани с качест-

вото на предлаганите услуги.  

България разполага с изключително разнообразен рекреационно-турис-

тически потенциал. Голямото богатство и разнообразие на минерални извори, 

калолечебните суровини и биоклиматичният потенциал на страната ни дадоха 

тласък за развитието на балнеотуризма през последните години, като предпочи-

тан подсектор.  

Целта на автора на тази статия е да се изследва състоянието на системите 

за сертифициране на хотелиерската суперструктура и по-конкретно на балнео-

хотели и СПА хотели в България, и на тази основа да се дадат насоки за насър-

чаване на инвестирането в този област.  

За постигане на целта, авторът си поставя следните научни задачи: 

 да се направи оценка на състоянието на качеството на предлаганите 

балнеолечебни и СПА услуги в хотелиерската суперструктура в 

България; 

 да се направи анализ на нормативната материя в областта на балнео-

логията и СПА туризма в България; 

 да се дадат препоръки за подобряване на качеството и внедряване на 

системи за сертифициране в хотелиерската суперструктура. 

Анализът е осъществен чрез използването на разнообразни методи, като 

метод на индукцията и дедукцията, критичен анализ, метод на сравнението, 

бенчмаркинг анализ, както и анкетно проучване, проведено от автора.  

Авторът се основава на методиката по изготвяне на стандартите за оценя-

ване на Дъбева (2013), която започва с определянето на видовете обекти, които 

ще се сертифицират. Хотелиерската суперструктура е твърде разнородна, затова 

стандартизацията винаги се предшества от класификация на заведенията за 

пребиваване (Дъбева и др., 2013).  

1. Системи за сертифициране на качеството на предлаганите услуги 

в балнеохотелите и СПА хотелите 

Нарастващата конкуренция на туристическия пазар принуждава отделните 

фирми в бизнеса да фокусират вниманието си върху повишаване на качеството 

като едно от средствата за постигане на предимство пред конкурентите (Ста-

мов, Ст. и Алексиева, Й., 2005).  
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Отделните съществуващи схеми за управление, оценка и сертифициране 

на качеството в областта на туризма дават възможност на туристическите пред-

приятия да контролират, поддържат и оптимизират желаното ниво на обслуж-

ване. Те се стремят да повишават цялостно качеството на предлаганата от тях 

услуга, в т.ч. и да разработват висококачествени туристически продукти и услу-

ги, съобразени с изискванията и очакванията на потребителите.  

Въвеждането на системи за управление и сертифициране на качеството в 

туризма допринася за растежа и просперитета на туристическите бизнеси, като 

подпомага привличането на повече и по-удовлетворени клиенти. Това на свой 

ред се отразява положително върху приходите и дългосрочната икономическа 

рентабилност на сектора (вж. фиг. 1). 

 

 
Източник: Адаптирано от автора по Нешков, М., Управление на качеството и 

сертифициране в туризма, проект на ВАРХ & ВТК, Варна, 2007. 

Фиг. 1. Измерения на тоталното качество в туризма 

 

Сертифицирането на качеството в туризма дава възможност за:  

 повишаване на гаранциите за безопасност;  

 масово информиране на потребителите за реалното качество на 

сертифицираните продукти и услуги;  

 повишаване на обема и скоростта на реализация на произведената 

продукция и оттам – на ефективността на туристическата дейност като 

цяло;  

 

 

Удовлетвореност на 
клиента

Удовлетвореност на 
сътрудниците

Екологосъобразност и 
социална поносимост

Стратегически ползи за 
организацията

ТОТАЛНО 
КАЧЕСТВО



Известия 

2016  •  том 60  •  №2 

176 

 повишаване на доверието между продавач и купувач и вземане на 

решение за покупка;  

 формиране на по-високи цени и тяхното нормално възприемане от 

страна на потребителя на сертифицирания продукт;  

 повишаване конкурентоспособността не само на продукта или 

услугата, но и на работната сила (Нешков, 2007, с. 49). 

Туристическата суперструктура е важен компонент на материалната база 

на туризма. Нейното изграждане и функциониране е основна предпоставка и 

има решаваща роля за формиране на облика и конкурентоспособността на ту-

ристическата дестинация. Хотелиерската суперструктура има първостепенно 

значение за капацитета, качеството и облика на суперструктурата като цяло. Тя 

включва заведенията за пребиваване с тяхната категория, капацитет, обзавеж-

дане и оборудване. Категорията и капацитетът на хотелиерската суперструктура 

играят ролята на мащаб и лимит, според който се изграждат и останалите еле-

менти на суперструктурата – заведения за хранене и развлечения, транспортни 

съоръжения, търговски, спортно-развлекателни обекти и други (Нешков и др., 

2013). 

За нуждите на анализа ще използваме класификацията на видовете хотели, 

включени в Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията 

за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижа-

ване, спиране на действието и прекратяване на категорията (вж. табл.1). 

Таблица 1 

Класификация на видовете хотели 

 

Критерий 

Според 

периода на 

експлоатация 

Според 

териториалното 

си разположение 

Според предназначението 

и функциите им 

Видове 

хотели 

целогодишни морски апартаментен (студиен) хотел  

сезонни планински хотел резиденс  

 градски бизнесхотел  

  балнеохотел  

  СПА хотел  

  уелнес хотел 

Източник: Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведения-

та за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, 

спиране на действието и прекратяване на категорията. 
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Интерес за това изследване представляват балнеохотелите и СПА хотели-

те, поради което ще разгледаме по-конкретно само стандартите за сертифици-

ране на качеството на предлаганите в тях услуги.  

Бързите темпове на развитие в областта на балнеологията и СПА туризма 

предизвикват значително увеличаване на инвестициите, насочени към обновя-

ване на съществуващата или построяване на нова хотелиерска суперструктура. 

Има няколко фактора, които определят успеха на един балнеохотел или 

СПА хотел (вж. фиг. 2).  

 

 

Източник: Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Бълга-

рия за 2014-2030 г., София, май 2014 г.  

Фиг. 2. Предпочитания на СПА туристите 

 

От една страна, това са правилното зониране и подбор на съоръженията, 

тяхното групиране в технологична схема, уникалния вътрешен дизайн, който 

провокира първото впечатление при посещението на СПА центъра, качествено-

то оборудване, но и отличното обслужване. Отличната реклама привлича кли-

енти, но отличното обслужване ги задържа, като създава чувство на удовлетво-

реност на клиента (вж. фиг. 3).  
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Източник: Собствени проучвания на автора. 

Фиг. 3. Отговор на въпроса „При проектирането и изграждането 

на Вашия СПА център на какво отделихте най-голямо внимание?“ 

 

СПА сертификатът, от своя страна, потвърждава, че са налице всички 

предпоставки за успеха на СПА центъра, което доказва неговата необходимост; 

той е гаранция за качество. 

С цел повишаване на международната прозрачност и честност в конку-

ренцията, Европейската СПА асоциация (ЕСПА), съвместно с водещи експерти 

въведе международните сертификати за качество EuropeSpa Med и EuropeSpa 

Wellness. Сертификатите гарантират качество на предлаганите услуги и удобст-

ва в балнеохотелите и СПА хотелите и ги представят на вниманието на туристи, 

туроператори и здравни застрахователни компании в цяла Европа, чрез офици-

алния сайт на организацията www.europespas.eu, на която са изброени всички 

сертифицирани обекти. 

Чрез Европейския СПА Сертификат, хотелът става част от Европейската 

СПА мрежа. Ползите от наличието на такъв сертификат са (https://www.spa-

consult.eu/Bg/Услуги/СПА_одит_и_сертифициране/14/): 

 реклама в работещ уебсайт, адресиран към международни туристи, 

търсещи СПА услуги;  

 широки възможности за презентиране на хотелите с EuropeSpa 

сертификат – слайд шоу, снимки, възможност за директни резервации;  

 опция за сътрудничество и директни резервации с водещия немски 

туроператор – FIT Reisen, чрез официалния сайт на организацията 

www.europespas.eu;  

 повишаване на заетостта на хотелската база;  

 ръст на приходите и съответно на печалбата за собствениците.  
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Според експертни мнения (по данни от анкетно проучване, проведено от 

автора с експерти в бранша), сертифицирането на балнеохотелите и СПА хоте-

лите у нас отваря пазара на тези хотели и е пряк път към здравните фондове на 

Германия (вж. фиг. 4).  

 

 

Източник: Собствени проучвания на автора. 

Фиг. 4. Отговор на въпроса „Необходимо ли е сертифицирането 

на хотелите/центровете в областта на балнеологията 

и СПА туризма в България?“ 

 

Въвеждането на системи за сертифициране в България дава възможност за 

ясно разграничаване на предоставящите качествени услуги балнеохотели и 

СПА хотели. Това спомага за оформянето и привличането на потребителска 

група от СПА клиенти. Сертификатът определено е знак за гарантирано високо 

качество и професионализъм.  

Сертифицирането предполага повишаване на стандартите за качество в бал-

неохотелите и СПА хотелите и има съществено значение за тяхното развитие. От 

емпирични изследвания (Нешков, 2007, с. 51) се установява, че полученото отли-

чие и подобреният фирмен имидж компенсират усилията и разходите, свързани с 

подготовката и провеждането на одита за получаване на сертификата. 

В Европейската СПА асоциация (ЕСПА) членуват 21 европейски страни с 

14 хил. обекта, предлагащи СПА, уелнес и балнеолечебни услуги. ЕСПА разра-

боти правила и критерии (Quality Standards for European SPA‘s), за да открои 
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„истинските“ СПА хотели чрез механизма на независимата сертификация. 

Усвояването на правилата и практическото покриване на тези критерии води до 

сертификациите СПА хотел, СПА-селище и дори СПА дестинация. 

EuropeSpa е марката за качество на Европейската СПА асоциация. Тя се 

базира на система за сертифициране, разработена от браншови експерти, съв-

местно с научна комисия и се основава на повече от 30 национални и междуна-

родни закони и стандарти. „Непознаващо граници качество на най-високо ниво 

в цяла Европа“ – това са принципите на Европейската СПА Асоциация. Всички 

организации, получили сертификат EuropeSpa, са удовлетворили минимум 80% 

от всички критерии, както и минималните "КО - критерии", с което те се при-

числяват към лидерите по качество в Европа. Към тази марка за качество се 

отнасят следните знаци: 

Първият знак е EuropeSpa Med – знак за качество за СПА центрове в 

областта на лечението и здравния уелнес:  

 отнася се за балнеохотели, клиники, лечебни заведения и хотели, 

предлагащи здравни и СПА услуги;  

 удостоверява качеството на съответните ресурси за лечение, на 

инфраструктурата, хигиената, както и на безопасността на гостите;  

 предоставя каталог с повече от 1000 критерии;  

 

потребителите, туристически агенции, туроператори и здравни каси;  

 

медицински услуги на най-високо международно ниво.  

Вторият знак е EuropeSpa Wellness – знак за качество за Уелнес хотелите:  

 

здравето, уелнеса;  

 удостоверява качеството в областта на безопасността, уелнес 

инфраструктурата и адекватното обслужване;  

 основава се на каталог с около 1300 критерии;  

 дава гаранция по отношение качеството на предлаганите услуги на 

потребителите, туристическите агенции и туроператорите;  

 гарантира сигурност и безопасност за потребителите при резервиране 

на техния престой в уелнес центъра.  

Третият знак е EuropeSpa Hotel Spa – знак за качество за всички СПА 

хотели, предлагащи СПА услуги, който:  

 оценява безопасността и инфраструктурата в най-деликатния от 

хигиенна гледна точка СПА сектор;  
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 ог с повече от 500 критерии;  

 подчертава професионалното и взискателно отношение на хотела към 

качеството в СПА сектора;  

 дава гаранция по отношение качеството на предлаганите услуги на 

потребителите, туристическите агенции и туроператорите;  

 помага на потребителите за идентифициране на хотели с профе-

сионално изграден и поддържан СПА сектор.  

Голяма част от изискванията, залегнали в стандартите на ЕСПА, са свър-

зани със стандартите ISO и НАССР. Ако един хотелски комплекс ги притежава, 

няма да бъде трудно да отговори и на останалите критерии (http:// 

www.alphaquality.org/).  

Процедурата по провеждане на сертифицирането включва последовател-

ност от дейности (http://www.europeanspas.eu/)(вж. фиг. 5): 
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Източник: Собствени проучвания на автора. 

Фиг. 5. Процедура по провеждане на сертифициране на ЕСПА 

 

Сертифицирането обхваща следните одитирани области (Паскалева, 2012): 

Одитна област 1. Система за управление и съответствие 

 основни предпоставки за работа, характерни за балнеотуристическите 

обекти; 

 общо съответствие на местните законови разпоредби по отношение на 

наличните лечебни средства и защитата на околната среда; 

 лечебно-терапевтична организация на структурата и развитието; 

 управление на качеството и на сигурността; 

 

 

Дейност 7. Ако критериите са изпълнени, обектът получава: сертификат EuropeSpa от 
Европейската СПА асоциация (по пощата или доставен лично) за срок от 3 години; регистрация 
на www.europespa.eu, международна платформа за качество, за срок от три години, считано от 

датата на издаване на сертификата; контролен одит след 18 месеца/или по желание всяка година 
в рамките на одитирането по ISO. За EuropeSpa Med представлява кратък контролен одит, 18 

месеца след получаване на сертификата, включително проверка на помещенията 
(продължителност: около 1 ден). За EuropeSpa wellness – анонимен тест („тайна проверка"), 8-24 

месеца след основния одит. 

Дейност 6. Оценка на резултатите и представяне на окончателния доклад

Дейност 5. Основен одит на помещенията, който включва: интервю с отделни лица/групи, според 
категориите на одита и проверка на документи; инспекция на съоръженията, заедно с лицата, 

отговарящи за тях; заключителна среща (обикновено включва преглед на направените снимки) в 
присъствието на управителя или негов представител. 

Дейност 4. Попълване на формуляр, съдържащ информация за подлежащия на одит обект и 
връщането му 3-4 седмици преди одита. След това се получава план за одит, който обяснява как 

ще протече одита, въз основа на информацията, която е попълнена във формуляра

Дейност 3. В случай на вземане на решение за откриване на процедура по сертифициране, ЕСПА 
организира среща

Дейност 2. Получаване на писмена оферта за одит и сертифициране от ЕСПА

Дейност 1. Изпращане на запитване до EuropeSpa med & wellness GmbH по един от следните 
начини: използвайки online регистрационната форма; чрез email; чрез fax; чрез поща
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 аналитично осигуряване на качеството. 

Одитна област 2. Набавяне (добиване) и предоставяне на местно лечебно 

средство  

 защита на лечебните извори и на пелоида;  

 производство на местни лечебни средства и обработване на лечебни 

средства – пелоид;  

 къпане, на пелоида;  

  

Одитна област 3. Лечебно-терапевтични отделения, сектори и процедури  

 лекарско отделение;  

 употреба на лечебните средства;  

 отделение за лечение и почивка;  

 отделение за къпане и сауни.  

Одитна област 4. Подслон  

  

 стаи за хора с увреждания.  

Одитна област 5. Кулинария – места за храненe и кухня  

 места за хранене/ресторанти, кухня, складове.  

Одитна област 6. Организиране на свободното време  

 информация за това, какво предлага курортът като допълнителни 

атракции и възможност за организиране на свободното време.  

Одитна област 7. Лечебно-терапевтично обкръжение  

 общо лечебно-терапевтично обкръжение (вж. фиг. 6).  
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Източник: Собствени проучвания на автора. 

Фиг. 6. Процес на получаване на сертификат от ЕСПА 

 

2. Оценка на състоянието на качеството на предлаганите услуги 

в балнеохотелите и СПА хотелите 

В България има 260 СПА хотела, 36 от които членуват в Българския съюз 

по балнеология и СПА. Осем от хотелите са сертифицирани от ЕСПА и други 

осем са в процес на сертификация (вж. фиг. 7).  

Броят на сертифицираните хотели в България, според европейските изиск-

вания се счита за малък, но това твърдение не е точно. Основната причината за 

малкия брой сертифицирани хотели е, че ЕСПА е започнала въвеждането на 

сертификати за СПА хотели от 2009 г.  

 

 

 

Комплексите  
трябва да отговарят 

на над 400 
изисквания, за да 

получат сертификат

В зависимост от 
легловата база 

хотелите трябва да 
заплатят и такса от 
4000 до 7000 евро

Около 3 хиляди 
евро еднократна 

такса

Около 1800 евро за 
първата обстойна 
проверка, която се 

извършва от 
европейските експерти

Европейските 
експерти извършват 

първа обстойна 
проверка 18 месеца 

след даването на 
сертификата на хотела

Срещу това хотелите 
получават достъп до 
големия европейски 

пазар на СПА услуги и 
влизат в списъка на 

проверените обекти от 
ЕСПА



С. Спасова. 

Системи за сертифициране на хотелиерската суперструктура 

185 

Асоциацията има дълъг опит с балнеохотелите, за които са разработени 

около 35 международни стандарта за качество (http://www.spabusiness.com/ 

pdf/SB_issue1_2016.pdf). 

 
Източник: Собствени проучвания на автора.  

Фиг. 7. Отговор на въпроса „Какво се промени откакто 

е сертифициран Вашият хотел?“ 

 

Посоченото по-горе се потвърждава и за развитите европейски държави, в 

които сертифицираните СПА хотели не са голям брой. Освен това, процесът 

изисква значителни инвестиции и в период на криза много от собствениците на 

хотелите не могат да си ги позволят. 

 

 

 

 

 

5%

45%45%

5%

повиши се заетостта на хотела

има ръст на приходите от хотела

хотела е по-разпознаваем сред българските и чуждестранни потребители на 

балнеология и СПА туризъм

няма промяна в заетостта, приходите и посещенията в хотела

хотелът е по-разпознаваем сред българските и чуждестранните потребители 

на балнеология и СПА туризъм 

http://www.spabusiness.com/


Известия 

2016  •  том 60  •  №2 

186 

Таблица 2 

Статистически данни за броя на категоризираните хотели в България 

 

Критерий 
Общо хотели 

2011 г. 

Общо хотели 

2012 г. 

Общо хотели 

2013 г. 

Общо хотели 

2014 г. 

Общ брой катего-

ризирани хотели 
3 776 2 758 2 953 3 163 

Брой стаи 141 625 150 570 151 120 157 128 

Брой легла в 

експлоатация 
283 251 301 140 302 433 314 257 

Общо налични 

нощувки 
58 885 218 56 211 341 58 739 766 61 396 232 

Общ брой реализи-
рани нощувки 

18 855 331 20 252 038 21 617 474 21 698 391 

Средна заетост 32,04% 36% 36,4% 35,3% 

Източник: НСИ и ИАОТ. 

 

Перспективите пред сертифициране на качеството на балнеолечебните и 

СПА услуги в хотелите у нас са свързани с последните промени в нормативната 

уредба. Новият, по-строг ред за предоставяне на балнеолечебни и СПА услуги и 

сертифициране на хотелите у нас вече е факт. В действащия Закон за туризма, е 

разписано ясно кой има право да назовава хотела си СПА и да предлага уелнес, 

медикъл и таласотерапевтични услуги. 

Приета е специална „Наредба №2 за условията и реда за сертифициране на 

„балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „уелнес център“ и 

„таласотерапевтичен център“ на 29 януари 2016 г. Наредбата предвижда в 6-

месечен срок от влизането й в сила, всички лица, извършващи дейност в цент-

рове, в които се предлагат балнеолечебни и СПА услуги, да ги приведат в съот-

ветствие с новите изисквания и да подадат заявление за сертифициране. 

Според промените, които отдавна се очакваха от туристическия сектор, 

право да използват в наименованието си абревиатурата „СПА“, съответно обоз-

наченията „балнеолечебен (медикъл СПА)“, „уелнес“ и „таласотерапия“ или да 

предоставят услуги, обединени под наименованията „балнеолечебни“ или 

„СПА/уелнес услуги“, ще имат само лицата, получили сертификат за такъв 

хотел. Хотелите ще получават съответния сертификат, ако отговарят на редица 

задължителни изисквания – за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслуж-

ване, езикова квалификация на персонала и други. 
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Сертификатът ще е валиден за срок от 5 години, считано от датата на из-

даването му. Сертифицираните центрове ще бъдат вписани в специален регис-

тър, който ще е публичен и ще е част от Националния туристически регистър. 

Сертифицирането има за цел да се установи пригодността на центъра за прила-

гане на балнеолечебни, съответно СПА услуги. Това ще спомогне за повишава-

не качеството на предлаганите услуги и гарантиране на правата и повишаване 

на сигурността на потребителите на тези услуги. 

На сертифицираните центрове следва да бъде издадена категорийна сим-

волика в зависимост от техния вид, включваща сертификат и табела, които се 

поставят на видно място в обекта. В закона изрично е посочено, че надписите за 

вида, наименованието и категорията на туристическите обекти не трябва да 

въвеждат в заблуждение туриста. Това би трябвало да прекрати лошата практи-

ка обекти с едно джакузи и един масажист да поставят СПА в наименованието 

си и по този начин да създават на страната ни имидж на некачествена туристи-

ческа дестинация. 

За центрове, които не спазят това изискване, се предвижда категоризира-

щия орган служебно да промени подвида на обекта, категоризиран като „балне-

охотел“ или „СПА хотел“, и да издаде нова категорийна символика за вид на 

обекта „хотел“. Нормативният документ предвижда минималните задължител-

ни изисквания, на които трябва да отговарят балнеолечебните и СПА центрове 

по отношение на изграждането, оборудването, обзавеждането, обслужването и 

предоставяните услуги. Посочени са изисквания и към професионалната и ези-

кова подготовка на персонала.  

По данни на Българският съюз по балнеология и СПА туризъм у нас има 

3775 хотела, 260 от които се рекламират като балнеохотели и СПA хотели. 

Според института, строгите изисквания, които държавата въведе ще покрият 

едва около 60 комплекса. 

След провеждането на 18-ия конгрес на ЕСПА на 15-17 май 2013 година в 

„Гранд хотел Поморие“, България вече категорично стои на Европейската кар-

та, като целогодишна туристическа дестинация. Въпреки кризата през послед-

ните години, всяка година в сектора има ръст, както в приходите, така и в броя 

на чуждестранните туристи.  

Приходите от СПА туризъм в момента у нас са между 4% и 6% от общия 

сегмент, според различни източници, но могат да достигнат 10%, смятат от 

сектора. България има традиции в балнеологията и хотелиерската суперструк-

тура, в която през последните години са инвестирани над 2 млрд. евро. Освен 

това, този вид туризъм може да се предлага целогодишно (вж. фиг. 8). 
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Източник: Собствени проучвания на автора. 

Фиг. 8. Отговор на въпроса „Сертифициран ли е Вашият хотел, според 

стандартите за качество на Европейската СПА асоциация (ЕСПА)?“ 

Според Европейската СПА асоциация, при тези природни дадености стра-

ната ни може да стане „лечебницата на Европа“, но и държавата трябва да 

помогне. Направено е много, за да може България да се позиционира на Евро-

пейската СПА карта. Оттук нататък трябва да се инвестира в маркетинга и хо-

телиерска суперструктура. Това са слаби места за страната ни.  

Предизвикателство пред сектора е съществуването на хотели, които пос-

тавят СПА в емблемата, си без да предлагат необходимото качество на услуга-

та. От БСБСПА разчитат конкурентността и качеството да се повишат след 

сертифицирането на обектите, предлагащи балнеолечебни и СПА услуги. 

Заключение  

В проучването бяха изследвани системите за сертифициране на качеството 

на балнеолечебните и СПА услуги в хотелиерската суперструктура в България. 

Анализирано беше текущото състояние на качеството на услугите в балнеохо-

телите и СПА хотелите, на основата на анкетно проучване, проведено от автора 

с експерти в бранша.  

Като обощение на изложеното по-горе, можем да направим следните из-

води и препоръки: 

 хотелиерската суперструктура изисква внедряването на системи за 

сертифициране на качеството на услугите, и по-конкретно за 

балнеохотели и за СПА хотели; 
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 сертифицирането на балнеохотелите и СПА хотелите може да се 

осъществи по различните сертификати на ЕСПА; 

 процесът на получаване на сертификат от ЕСПА изисква значителни 

инвестиции и се осъществява по определени одитни области; 

 необходимо е да се въведат изисквания към инвестиционните проекти 

за обновяване и построяване на балнехотели и СПА хотели, основани 

на изискванията на международните сертификати за качество Eu-

ropeSpa Med, EuropeSpa Hotel Spa и EuropeSpa Wellness; 

 да се набележат мерки от собствениците на хотели, инвеститорите, 

органите на местно самоуправление и държавата за подобряване на 

маркетинга и инфраструктурата; 

 да се проведе информационна кампания от съответните местни власти 

и държавата по отношение на новите изисквания на нормативната 

материя за сертифициране на качеството на услугите в балнеохотели и 

СПА хотели у нас; 

 да се прилага строг контрол от Експертната комисия по категоризация 

и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО) по въвеждането и 

изпълнението на новите нормативни изисквания за балнеохотелите и 

СПА хотелите по отношение на категорийната символика. 

Направените изводи и предложените препоръки, могат да подпомогнат 

инвеститорите при вземане на решение за инвестиране в системи за сертифици-

ране на качеството на предлаганите услуги в балнеохотелите и СПА хотелите. 
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НАЦИОНАЛНА КЛЪСТЕРНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ: СЪЩНОСТ 

И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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JEL O38  Резюме 

Ключови думи: 

Политики, страте-
гии, програми, фи-
нансов механизъм 

 Перспективата за потенциалните ползи от функционирането на 
клъстерите за фирми и региони насърчава правителствата на 
различни страни да прилагат политики в подкрепа на тяхното 
развитие. Клъстерите са се превърнали в неразделен елемент от 
политиката на ЕС и националните правителства; приета част от 
тяхното икономическо и регионално развитие.  
Основната цел на настоящата статия е да се направи анализ на 
националната клъстерна политика в България и на тази основа да 
се очертаят нейните основни характеристики.  
За постигане на изследователската цел проучването обхваща три 
взаимносвързани елемента, характеризиращи националната 
политика: първо, стратегически планови документи, определящи 
ролята на клъстерите като инструмент за постигане на стратеги-
ческите цели и приоритети на развитие; второ, национални прог-
рами, подпомагащи създаването и развитието на клъстерите за 
постигане на стратегическите цели; трето, държавни органи, 
отговорни за изпълнението на програмите и осъществяването на 
клъстерната политика в България.  
Резултатите от направеното изследване се интерпретират в кон-
текста на широко приетото в икономическата теория и практика 
разбиране за определящата роля на клъстерите за повишаване на 
конкурентоспособността, иновации и икономическото развитие, 
както и опита на другите страни членки на ЕС. Националната 
клъстерна политика в България все още се подценява и нейното 
реално изпълнение се свежда основно до прилагането на финан-
сови механизми, чийто основен резултат е изключително големия 
брой нововъзникнали „ клъстери“ в България, значително надви-
шаваш този на редица развити страни с опит в клъстерното раз-
витие. Необходимо е да се подобри националната политика, 
както по отношение на пряката ангажираност и отговорност на 
различни правителствени органи/институции в разработването и 
изпълнението на клъстерната политика, така и във формирането 
на ясен профил на изпълняваните програми, подкрепящи създа-
ването и развитието на клъстерите в България.  
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Въведение  

Клъстерите „по принцип са изградени спонтанно от локалните бизнесиг-

рачи, които искат да се възползват от синергията на няколко фактора, същест-

вуващи в географския район: присъствието на клиенти и доставчици, достъпът 

до квалифицирана работна ръка и ноу-хау, наличието на специфични природни 

ресурси и инфраструктура, ниски разходи за транзакции и комуникации поради 

географската близост, наличието на университети, центрове за обучение и изс-

ледователски институти в околността, както и наличие на финансови институ-

ции и други частни и обществени организации“ (Европейска комисия, 2003 г., 

стр. 16-17). Първоначалното развитие на клъстерите се основава на инициатива 

на членовете на клъстера, без подкрепа от провеждана специална правителстве-

на политика, насочена към тяхното изграждане. Но доказаните положителни 

ефекти на клъстерите за регионалното развитие предизвикват интереса на поли-

тиците, които се опитват да си сътрудничат с членовете на клъстера. Правител-

ствата на всички нива подкрепят инициативите за създаване и развитие на клъс-

терите чрез адекватното прилагане на клъстерни политики (ако съществува 

официална клъстерна политика) или чрез други политики, които не са официал-

но известни като политики за развитие на клъстерите, например, иновационна, 

индустриална, регионална, политика за развитие на малки и средни предприя-

тия и др.  

Правителствените усилия за развитие на клъстерите, обаче, не винаги имат 

положителни икономически въздействия и често финансовите механизми в 

подкрепа на клъстерното развитие, използвани от правителствата в редица 

страни предизвикват /провокират интереса към създаване на нови клъстерни 

формирования единствено с цел получаване на проектно финансиране (най-

често от Европейските фондове). Такава ситуация се наблюдава и в България, 

което поражда необходимостта от анализ на провежданата клъстерна политика 

в страната.  

Основната цел на тази статия е да се направи анализ на националната 

клъстерна политика в България и на тази основа да се очертаят нейните основни 

характеристики.  

За постигането на изследователската цел са поставени следните задачи:  

 изясняване същността на клъстерната политика, нейното възникване и 

развитие в България; 

 идентифициране на правителствените органи/национални министерст-

ва, отговорни за изпълнението на политика в областта на клъстерите;  
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 проучване на политическите документи на национално ниво, опреде-

лящи клъстерната политика; 

 анализ на националните програми, свързани с подпомагане на клъс-

терното развитие и очертаване на техния профил; 

 извеждане на произтичащите от анализа изводи и предложения относ-

но бъдещото развитие на клъстерната политика. 

Статията е организирана по следния начин: първо се изяснява същността 

на клъстерите и тяхното значение на базата на направения кратък литературен 

обзор; второ, дефинира се разбирането за клъстерна политика; трето, очертават 

се основните характеристики на националната политика в областта на клъсте-

рите: период на възникване на клъстерната политика и нейното развитие; пра-

вителствени документи, очертаващи ролята на клъстерите за постигане на стра-

тегическите цели на развитие на страната; фокус на изпълняваните програми, 

подпомагащи клъстерното развитие (географки обхват, жизнен цикъл на клъс-

терите; секторна политика, целеви групи); държавни органи, отговорни за из-

пълнението на програмите и осъществяването на клъстерната политика.  

В заключение се представят основните изводи и предложения за подобря-

ване на политиката в областта на клъстерите в България. Те се основават на 

интерпретацията на получените резултати в контекста на приетото в икономи-

ческата теория и практика разбиране за определящата роля на клъстерите за 

повишаване на конкурентоспособността, иновациите и икономическото разви-

тие, както и опита на другите страни-членки на ЕС в областта на клъстерното 

развитие.  

1. Същност и значение на клъстерите 

Съвременната теорията за клъстерите се основава на идеите на Алфред 

Маршал (XIX век), който в „Принципи на икономиката“ обръща внимание на 

причини и ползи от локализирането на специализирани производства в конк-

ретни райони (градове). Впоследствие, през ХХ век и други изследователи 

работят в тази област – Перу (Perroux, F., 1950); Будевил (Boudeville, J.R., 1968).  

Теорията за клъстерите продължава своето развитие динамично и през 90-

те години на ХХ век с разработките на М. Портър и постепенно се превръща в 

основата на нов подход за икономическо развитие (Porter, M.,2003; Delgadoa, 

M., Porter, M. E., Sternc, S., 2014; Delgadoa, M., Porter, M. E., Sternc, S., 2010; 

Porter, M. E., Claas van der Linde, 1995). 

Клъстерът, според Портър, е „географки близка група от взаимно свързани 

компании и асоциирани институции в определена област, свързани от общност 



Известия 

2016  •  том 60  •  №2 

194 

и взаимно допълване. Географският обхват на клъстера може да е регион, стра-

на или дори отделен град, около който да е разположен, или съседни държави.... 

Повече от отделна индустрия, клъстерите обхващат поредица от свързани ин-

дустрии и други организации, важни за конкуренцията. Те обхващат, например, 

доставчици на специализирани доставки, като компоненти, машини и услуги, 

както и специализирана инфраструктура. Клъстерите често разширяват своя 

обхват, включвайки канали за реализация или потребители и производители на 

спомагателни продукти, или компании, свързани чрез опита, технологиите или 

общи доставки. Много клъстери включват правителствени и други институции, 

които осигуряват специфична подготовка, обучение, информация, изследвания 

и техническо подпомагане. Много клъстери включват и търговски асоциации и 

други колективни организации на членовете си.“ (Porter M., 2000, стр.18, Porter 

M., 2003, стр. 199). 

Докато в различните дефиниции за клъстери (Rosenfeld, Stuart A., 1997; 

Feldman, M. P., Francis, J. & Bercovitz, J., 2005 и др.) акцентът се поставя върху 

различни аспекти, то концепцията за клъстерите обикновено се състои от три 

важни измерения.  

Първо, широко прието и неоспоримо е разглеждането на клъстерите като 

географска концентрация на специализирани фирми, напреднали умения и 

компетенции на работна сила, както и подкрепа на институции, които увелича-

ват потоците знания и тяхното разпространение в резултат на близостта им. 

Това групиране на различни силни страни често се нарича перспективна страте-

гия за поддържане на конкурентоспособност в световен мащаб.  

Второ, клъстерите включват мрежа от съвместни /кооперативни предп-

риятия (фирми, които имат официални, социални и икономически връзки по-

между си). Те предлагат добри функции за предоставяне на набор от специали-

зирани и персонализирани услуги на определена група от фирми, като напри-

мер, предоставяне на специализирана инфраструктура, специфична подкрепа за 

бизнеса от консултантски услуги или обучения. В този смисъл, клъстерите са 

форма на „самоорганизация“, която предлага конкурентни предимства. Счита 

се, че географската близост улеснява трансфера на потоците от знания и непла-

нираните взаимодействия, които са важни елементи от иновационния процес.  

На трето място, клъстерите се характеризират с определен динамичен со-

циален и организационен елемент, така нареченото „институционално прикреп-

ване/фиксиране“ – привличат се различни взаимно свързани иновационни ак-

тьори като университети, научно-изследователски институти; неправителствени 

и правителствени организации, публични власти – по този начин се улеснява 
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интензивно взаимодействие и сътрудничество между тях. H. Rocha and R. 

Sternberg (Rocha, Sternberg, 2005) наричат третата дименсия на клъстерите мре-

жа от кооперативни организации (не само фирмите са свързани помежду си, но 

също така и различни правителствени и неправителствени организации, вклю-

чително и образователни институции).  

Правителствените институции могат по различен начин да съдействат за 

развитието на клъстера. М. Портър подчертава, че значението на клъстерите 

предполага нови роли за правителствата на федерално, щатско и местно ниво. 

(Porter, M., 1998, с. 16). Но за да бъде ефективна икономическата политика, 

следва да отчита специфичните нужди на различните групи. Що се отнася до 

тази идея, икономическата политика на страните следва да акцентира, не на 

пряката намеса, а на непрякото/косвено създаване на стимули. 

Клъстерите, както вече посочихме, са обект на множество изследвания, 

които доказват необходимостта от тяхното развитие и очертават ролята им в 

няколко насоки. Клъстерите се разглеждат като двигатели / движещи сили на 

конкуренцията, иновациите и регионалното развитие (Garanti, Zvirbule-Berzina, 

2014); те осигуряват на компаниите, формиращи даден клъстер лесен достъп до 

важни ресурси, намаляване на транспортните разходи, достъп до потребители и 

труд (Marshall, 2009; Porter, 2000; P Krugman, 1993). Клъстерите се определят 

като доминиращ фактор в днешно време (Dumais и др., 2002), както за намаля-

ване на разходите по сделките и за достъп до специализирани услуги (Scott, 

1988) така и за развитие на инфраструктура и конкурентна бизнессреда (Lin и 

др., 2006), което води до повишаване на ефективността и производителността.  

Редица автори фокусират вниманието си върху ролята на клъстерите за ре-

гионалното развитие. Според Stimson, R. J.; Stough, R. R.; Roberts, B. H. 

(Stimson, Stough, Roberts, 2006), днес регионалните клъстери са стимулатори на 

регионалното икономическо развитие и се използват при разработването на 

политиките за регионално развитие (Pachura, 2010). E. M. Porter, M. Delgado and 

S. Stern в тяхната книга за клъстерите и предприемачество Clusters and 

Entrepreneurship (Delgado и др., 2010) доказват, че съществува положителна 

корелация между силни регионални клъстери и бизнесрастеж, създаването на 

нови предприятия и оцеляването на стартиращи фирми.  

Перспективата за потенциалните ползи от функционирането на клъстерите 

за фирми и региони, част от които бяха посочени по-горе, както и редица други 

(B.Y. 2011), насърчава правителствата на различни страни и други обществени 

организации да стартират политики за насърчаване на клъстерното развитие. 
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2. Клъстерна политика в България: основни характеристики  

Необходимо е да се изясни съществуващата разлика между емпиричното 

явление клъстери и клъстерни политики и инициативи, насочени към тяхното 

създаване или допълнително развитие. В дискусиите често двата термина се 

използват като синоними, което може да създаде известно объркване. Когато 

присъстват/функционират, активните клъстери оставят следи, които могат да 

бъдат статистически установени, например, от гледна точка на специализация 

или концентрация на заетост в рамките на даден сектор. Клъстерната политика 

може да бъде изразена във фокусирана върху клъстерите стратегия, определяне 

на политическите приоритети и разпределението на финансовите средства, с 

цел насърчаване на иновациите, регионалното развитие или други политически 

цели. На практика се срещат всички комбинации между клъстери и клъстерни 

политики: клъстери, спонтанно създадени без политическа подкрепа; клъстерни 

политики, които рано или късно имат за резултат наличие/функциониране на 

клъстери, но също така и клъстерни политики без статистическо значително 

влияние върху формирането на клъстери. 

Клъстерните политики могат да бъдат определени като специфични пра-

вителствени усилия за подкрепа на клъстерите. Те имат различни форми и след-

ват различни цели, като например, индустриални политики и политики за МСП 

или политики за иновациите научни изследвания. Клъстерните политики в 

повечето случаи са подкрепяни и изпълнявани от специфична клъстерна прог-

рама на правителствата или различни инициативи. В резултат на това, клъстер-

ните инициативи се определят като „организирани усилия за увеличаване на 

растежа и конкурентоспособността на клъстерите в един регион, включващи 

клъстерни фирми, държавни институции и / или изследователската общност“ 

(Sоlvell, Lindqvist & Ketels ,2003, с. 1).  

2.1. Възникване на клъстерната политика  

Основната идея за клъстерите, както беше посочено, датира от преди мно-

го години, но най-широко популяризиране терминът клъстери придобива с 

книгата на Майкъл Портър от 1990 „Конкурентните предимства на нациите“.  

След 1990 година, много страни от Европейския съюз започнаха да осъ-

ществяват клъстерноориентирани мерки за засилване на способността на ин-

дустрията да прави иновации и да увеличава националната конкурентоспособ-

ност. Според едно проучване на Европейската обсерватория за клъстерите 

(Oxford Research, 2008), политиката за клъстерите в различните страни започва 
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да се осъществява в различни периоди – от 1990 - 1994; 1995 - 1999; 2000 - 2004 

и от 2005 г. до сега. Повечето страни започват да използват понятието в периода 

от 1990 - 1994 и в периода 2000 - 2004. Като се има предвид фактът, че около 

половината от страните осъществяват клъстерна политика за първи път в пери-

ода след 2000 г., политиката в тази област е все още на ранен етап в много дър-

жави, докато в другите е на етап на зрялост. 

Според проучване на S. Barsoumian, A. Severin, и T. Van Der Spek в някол-

ко държави на ЕС – Германия, Финландия, Холандия, Австрия, Дания и Испа-

ния – политиките за клъстерите са направени преди 2000 г. В периода 2000 - 

2005 г. Чехия, Франция, Гърция, Ирландия, Люксембург, Малта и Словакия 

започват да изграждат политика, базирана на клъстери, докато в Португалия и 

новите страни-членки на ЕС – Латвия, Литва, Естония, Полша, Румъния, Бълга-

рия и т.н., такъв процес се наблюдава след 2005 г. (Garanti и др., 2014).  

Развитието на политика в областта на клъстерите в България започна с из-

вестно закъснение, в сравнение с другите европейски страни. Началото е поста-

вено в средата на 2000 г., като първият клъстер е създаден през втората полови-

на на 2004 г. Към този момент Съветът за икономически растеж към правителс-

твото взема решение за четири ключови промишлени сектори, които са подхо-

дящи за създаването на клъстери. Първият клъстер е Фондация „Български 

клъстер за информационни и комуникационни технологии“ и е регистриран в 

края на 2004 г. като организация с нестопанска цел. До първата половина на 

2005 г. са регистрирани още два клъстера, а в края на 2006 г. общият брой на 

клъстерите е четиринадесет. В началото на този процес, публичните власти на 

национално и регионално ниво дават силен тласък и подкрепа за създаването на  

клъстери, но през следващите години, до 2012 - 2013 г., създаването на клъстери 

не може да се определи като интензивно. Възникването на по-голяма част от 

клъстерите в България (на сегашния етап 260 клъстери) е резултат на финансо-

вите механизми за подкрепа на клъстерите в България, осъществени по Програ-

ма ФАР и Оперативна програма (ОП) „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ (2007 - 2013) и ще продължи с предстоящата ОП „Ино-

вации и конкурентноспособност“ (2014 - 2020).  

2.2. Политически документи на национално равнище 

В България, на национално ниво, има разбиране за потенциала по линия на 

клъстерите като движеща сила за повече иновации и за повишаване на конку-

рентоспособността. В докладa от 2010 г. експертите на Eurobank EFG твърдят, 

че България трябва да възприеме нов модел за икономическо развитие с фокус 
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върху конкурентоспособността и износа, а не върху чуждестранни инвестиции, 

както до този момент (Eurobank EFG, 2010). Идеята за насърчаване на сътруд-

ничеството между бизнеса, университетите, изследователските институции и 

обществените органи присъства в значителен брой стратегии, програми и схе-

ми.  

Разработените стратегически документи на национално ниво, които зася-

гат въпросите за повишаването на националната конкурентоспособност и по 

косвен начин имат отношение и към клъстерите, са: Национален план за разви-

тие на Република България 2007 - 2013; Националната програма за развитие: 

България 2020; Националната стратегия за регионално развитие 2005 - 2015; 

Национален стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 

(2007 - 2013); Конвергентната програма (2009-2012); Оперативни програми. 

Стратегическите документи, които са фундамента на клъстерната политика в 

страната и имат пряко отношение към създаването и развитието на клъстерите в 

България, са: Национална иновационна стратегия на Република България (2004 

г.); Национална клъстерна стратегия 2007 - 2013 (разработена 2006 г.); Нацио-

нална стратегия за насърчаване на МСП 2007 - 2013; Национална стратегия за 

инвестиции (2005-2010); Национална програма за реформи (2011 - 2015); ОП 

„Регионално развитие 2007 - 2013“. 

Сред документите, посочени по-горе, Националната стратегия за развитие 

на клъстерите е тази, която е пряко насочена към инициативи във връзка с клъс-

терите. Основната й цел е повишаване на конкурентоспособността на българс-

ките МСП в ключови сектори чрез дейности по линия на клъстерите. За съжа-

ление, приоритетите, определени в проекта на стратегията (единственият дос-

тъпен вариант на документа), звучат общо и неясно. 

По отношение на клъстерите, важни стратегически документи са Нацио-

налната стратегия за насърчаване на МСП 2007 - 2013 г. и Иновационната стра-

тегия на Р. България (2004 г.). В първата от тях е формулирана следната прио-

ритетна област за действия: „развитие на клъстери с цел подобряване на проце-

са на иновациите в българските фирми“. По подобие на Националната стратегия 

за насърчаване на МСП 2007 - 2013 г., Иновационната стратегия има за цел 

подобряване на способността на предприятията да преодолеят конкурентния 

натиск на пазарните сили в ЕС. Една от мерките за изпълнение на Иновацион-

ната стратегия предвижда по-специално създаването на клъстери в страната и 

въвеждането на добрите практики на ЕС в тази област. Планът за действие по 

тази мярка включва създаването на подходящи условия (като среда) за развити-

ето на клъстерите, създаването на консултантски центрове за подкрепа на нови-
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те клъстери, на разпространението на подходяща информация и организиране 

на курсове за обучение, засилено развитие на научноизследователските инсти-

туции, както и стартирането на пилотни клъстерни проекти (Национална инова-

ционна стратегия, с.14). 

През 2014 г. в България е приета Иновационна стратегия за интелигентна 

специализация на Република България за периода 2014 – 2020 г. За осъществя-

ване на поставените цели в стратегията се заявява, че „Ще се стимулира сът-

рудничеството за научни изследвания и технологично развитие между бизнеса 

и научните среди, както и между предприятията, включително клъстериране и 

участие в мрежи и платформи“ (Иновационна стратегия за интелигентна специ-

ализация на Република България за периода 2014 - 2020 г, с. 92
 
) , а като бъдеща 

дейност се предвижда „Помощ за клъстери и други форми за сътрудничество“ 

(Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 

за периода 2014 - 2020 г., с. 85). „Национална стратегия за насърчаване на малки 

и средни предприятия“ 2014 - 2020 г. и ОП „Иновации и конкурентоспособ-

ност“ 2014 - 2020 г. също имат пряко отношение към създаването и развитието 

на клъстерите в България.  

2.3. Национални министерства, отговорни за изпълнение на 

политиката за клъстерите 

Резултатите от направения анализ показват, че в България има изградена и 

стратегическа рамка, и институции и организации, които работят в областта на 

клъстерите и са отговорни за тяхното развитие. Отговорна институция на наци-

онално ниво е Министерството на икономиката и енергетиката, в качеството си 

на управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българ-

ската икономика 2007 - 2013 г.“ (на сегашния етап Министерството на иконо-

миката, като управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014 - 2020 г.). Другата институция, тясно свързана с развитието на клъстери в 

България, е Изпълнителната агенция за насърчаване на развитието на малките и 

средните предприятия в България, която е междинно звено по Приоритетни оси 

1 и 2 на същата ОП. От 2012 г., когато е създадена, Главна дирекция „Европейс-

ки фондове за конкурентоспособност“
1
 става Управляващ орган на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 

2007 - 2013 г. и изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ за програмния период 2014 - 

2020 г.  
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Двата фонда – Националният фонд за иновации и Националния фонд за 

научни изследвания, създадени на национално равнище, представляват финан-

сов механизъм за насърчаване на научни и предприемачески дейности (Инова-

ционна стратегия, 2004). 

От казаното следва, че националните институции (министерства и аген-

ции) са отговорни за клъстерната политика в областта на по-общо ниво на уп-

равление – основно управлението на ОП „Конкурентоспособност“ , в която са 

предвидени мерки за подпомагане и на клъстерното развитие. В някои страни, 

преди всичко страните от Западна Европа (Финландия, Германия, Италия), 

няколко министерствата пряко са ангажирани и отговорни за провежданата 

политика в областта на клъстерите (Oxford Research, 2008, p. 13). 

2.4. Национални клъстерни програми 

Развитието на клъстерите в България основно се осъществява чрез две 

програми: програма ФАР и Оперативна програма „Развитие на конкурентоспо-

собността на българската икономика“ (за новия програмен период ОП „Инова-

ции и Конкурентноспособност“ ) 

В рамките на програма ФАР, с цел повишаване на конкурентоспособност-

та на българската икономика и подготовката на България за членство в ЕС, за 

първи път в страната се разработва стратегия за развитие на клъстерите (единс-

твена до този момент) и се изпълняват няколко пилотни клъстерни проекта: 

„Въвеждане на клъстерен подход и установяване на пилотен клъстърен модел” 

и „Инициативи за развитие на клъстери – фаза ІІ”, дейностите по които започ-

ват през юли 2005 г. и приключват в края на април 2009 г. Броят на регистрира-

ните и функциониращи клъстери до 2011 г. е 27 (съгласно информация на 

МИЕТ). По време на този период клъстерите са концентрирани във водещи в 

икономическо отношение райони – София, Варна, Пловдив и Стара Загора, а по 

отношение на специализацията им – повечето са в сферата на промишлеността.  

Втората програма, с която се осигурява значително по-голям финансов ре-

сурс за развитието на клъстерите, е Оперативна програма „Развитие на конку-

рентоспособността на българската икономика“ 2007 - 2013 г. (Подприоритет 4 

на приоритетна ос 2) и ще продължи с Оперативна програма „Иновации и кон-

курентоспособност“ 2014 - 2020 г. И двете програми предвиждат мерки в подк-

репа на създаването и развитието на клъстерите. Възможностите за получаване 

на проектно финансиране по ОП „Конкурентоспособност“ провокират създава-

нето на голям брой нововъзникващи клъстери в България, като голяма част от 

регистрираните сдружения са в сферата на услугите (в области като спорт, 
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финанси, консултантска дейност и др.). Официалните бази данни към 01.04 

2015 г. (Търговския регистър и БУЛСТАТ) показват, че в България има регист-

рирани около 260 фирми и сдружения с наименование „Клъстер“, от които 17 са 

неактивни/закрити/ (Асоциация на бизнесклъстерите в България).  

По информация на Асоциация на бизнесклъстерите в България (вж. АБК), 

към месец февруари 2015 г., повече от 10% от клъстерите в Европейския съюз 

са регистрирани в България и техният брой значително надвишава броя на 

клъстерите в другите страни-членки (Румъния има около 50 клъстера; Австрия 

– 30, Германия – 107, Франция – 102). Утвърждава се мнението на експерти, че 

финансовите механизми в подкрепа на клъстерното развитие предизвикват 

изкуствено създаване на такива структури. Голяма част от регистрираните 

„клъстери“ не отговарят на приетата в теорията и практиката дефиниция на М. 

Портър за клъстер: „географска концентрация на взаимно свързани фирми и 

институции в конкретната област, свързани с общи технологии и умения“ 

(Porter, M. E., 1998, p. 80).  

Анализът на фокуса в националните програми, свързани с клъстерното 

развитие, дава в известна степен обяснение за създалата се ситуация.  

Фокус в националните програми, подпомагащи клъстерното развитие  

Географски обхват: Географският обхват на финансовите схеми, свързани 

с клъстерното развитие по ОП „Конкурентоспособност на българската иконо-

мика“ е национален. Основният център на създадените клъстери е София (около 

150 клъстери), но такива има също така в Пловдив, Варна, Бургас и Русе, ко-

ментира изпълнителният директор на Асоциацията на бизнес клъстерите Мла-

ден Младенов (Investor, BG). 

Жизнен цикъл на клъстера: В осъществените финансови схеми за развитие 

на клъстерите (за периода 2007 - 2014 г.) няма фокус върху жизнения цикъл на 

клъстерите. Според АБК липсата на диференцираност е една от причините за 

възникването на множество „клъстери“. Петър Статев, основател на „ИКТ клъс-

тер” и председател на УС на Асоциацията на бизнесклъстерите в България изра-

зява мнението, че „не е приемливо по една и съща схема и правила да се подпо-

магат клъстери, различни по големина, състав и степен на развитие“ (Клъстерни 

практики в България, 2013 г., с. 18). Във връзка с това АБК е подготвила система 

за акредитация на клъстерите в България, която предвижда съществуващите 

клъстери да бъдат структурирани в три групи (новосъздадени, развиващи се и 

развити), а също така и предложение за прилагането на диференциран подход при 

разпределение на финансовите средства, каквато е европейската практиката. 
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Фокус върху секторна политика: От различните по своя характер регист-

рирани клъстери по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика“ 

(борба, кулинарно изкуство, финанси, пиар дейности и др.) става ясно, че клъс-

терната политика няма секторен фокус за разлика от Европейските програми в 

други страни, фокусирани върху индустриална политика или научна и техноло-

гична политика, регионална политика, МСП (Oxford Research, 2008, p. 26).  

Целеви групи : Обхватът на целевите групи/бенефициентите по ОП са 

много широко дефинирани. АБК изказва възражения относно липсата на 

критерии за оценка на взаимната свързаност на физическите лица, фирмите и 

предмета им на дейност; което позволява да се финансират е „клъстери”, чиято 

дейност не отговаря на целите на програмата. „Необходимо е в ОП „Иновации и 

Конкурентоспособност“ и в условията на конкурсите за клъстери да има ясно 

разграничаване на клъстери, които условно могат да се приравнят към 

предприятия, и такива, които не могат да се приравняват към търговски 

дружества, например клъстери, регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел (ЗЮЛНСЦ) и Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)“ 

(АБК, 2015). 

В изпълняваните до сега схеми за финансиране в областта на клъстерите 

няма фокус върху МСП; научно и технологично развитие; междурегионал-

ни/международни клъстери. „С цел развиване на бизнес клъстерите като инова-

ционни центрове, необходимо е да се предвиди научно-изследователската и 

развойна дейност в клъстерите да е допустима дейност по проектите по ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ посочват от АБК в България“ (АБК, 2015, 

с. 9). 

Направеното проучване установи, че в България няма самостоятелна прог-

рама за развитие на клъстерите с финансиране от националния бюджет, това 

което се наблюдава в старите страни-членки на ЕС. Финансовите механизми, с 

които се създават изключително голям брой клъстери е със средства от ЕС и 

единствената форма на подкрепа в осъществявани програми, свързани с клъс-

терното развитие е финансова. 

Независимо от направените предложения на АБК пред Министерството на 

икономиката за необходимостта от изменения в условията и изискванията за 

обявяване на процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, свързани 

с развитието на клъстерите, едва ли може да се очаква някаква промяна в из-

пълнението на клъстерната политика за новия програмен период, като се има 

предвид обявената информация за предстоящата схема през 2016 г. (юли-

септември) по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – процедура „Развитие 
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на клъстери в България“. В нея също липсва диференциран подход от гледна 

точка на жизнения цикъл на клъстерите и целевата й група основно е насочена 

към нововъзникнали фирми, които оперират отскоро на българския пазар или 

новорегистрирали се такива. „Допустими бенефициенти: юридически лица или 

еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за 

кооперациите, които имат по-малко от 3 приключени години преди датата на 

обявяване на процедурата за подбор на проекти (EU consult.BG).  

Ще има ли промяна в клъстерната политика или финансовите механизми 

ще доведат до поредната „вълна“ от нови клъстерни формирования с цел усвоя-

ване на европейските средства предстои да покаже практиката в бъдеще, както 

и проучванията на авторите в тази област. 

Заключение  

Резултатите от направеното изследване показват, че в България има изгра-

дена стратегическа рамка и институции, които работят в областта на клъстерите 

и са отговорни за тяхното развитие. Политиката за клъстерите, която започна с 

известно закъснение, в сравнение с другите европейски страни, е вградена в 

редица стратегически планови документи, подчертаващи значението на клъсте-

рите за повишаване на конкурентоспособността, иновациите и икономическото 

развитие на страната.  

Отговорна институция на национално ниво е Министерството на иконо-

миката, в качеството си на управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност 

на българската икономика“ (на сегашния етап ОП „Иновации и конкурентоспо-

собност“). За разлика от някои страни, преди всичко страните от Западна Евро-

па (Финландия, Германия, Италия), в които няколко министерствата пряко са 

ангажирани и отговорни за провежданата политика в областта на клъстерите 

(Oxford Research, 2008, p. 13), в България правителствените институции (минис-

терства и агенции) са отговорни за клъстерната политика в областта на по-общо 

ниво на управление – основно управлението на ОП „Конкурентоспособност“, в 

която са предвидени мерки и за подпомагане на клъстерното развитие. 

Реалното изпълнение на политиката се свежда основно до финансова под-

крепа по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика“, чийто осно-

вен резултат е изключително големият брой нововъзникнали „клъстери“ в Бъл-

гария, значително надвишаваш този на редица развити страни с опит в клъстер-

ното развитие. Липсата на фокус в националните програми, свърза-

ни/подпомагащи клъстерното развитие показва, че няма ясно определени дейст-

вия за подпомагане развитието на клъстери, които да допринасят за повишаване 
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на конкурентоспособността на българската икономика, иновациите и регионал-

ното развитие.  

Направените изводи показват необходимостта от подобряване на клъстер-

ната политика основно в два аспекта: 

Първо, необходимо е разработването и изпълнението на клъстерната по-

литика да бъде пряка отговорност на различните министерства/ публични орга-

ни, свързани с развитието на иновациите, науката и изследователската дейност, 

индустриалното и регионалното развитие.  

Пряката ангажираност и участието на различните министерства в процеса 

на формиране на клъстерната политика има за основна цел да подобри процеса 

на съгласуваност на провежданите политики в различните сектори и да се опре-

делят конкретни правителствени действия, които да благоприятстват за разви-

тието на клъстерите и да увеличат икономическите ползи. 

Второ, в програмите, подпомагащи клъстерното развитие е необходимо да 

има ясно дефиниран фокус по отношение на жизнен цикъл на клъстера; сектор-

на политика; целева групи; диференцираност по отношение на финансиране, 

съобразно етапа на развитие на клъстера и др. По този начин средствата (преди 

всичко от ЕФ в България, за разлика от някои западни страни, в които финанси-

рането на клъстерното развитие се осъществява от националните бюджети) ще 

бъдат разпределени и изразходвани за постигане на целите, заложени в страте-

гическите планови документи относно ролята на клъстерите за развитието на 

българската икономика.  

Европейската комисия обръща внимание върху нарастващия брой на из-

куствено създаваните клъстери в редица страни-членки и изразява своята пози-

ция за необходимостта от прилагането на пазарен подход при създаването и 

подкрепянето на клъстери в ЕС. „Пазарният подход на Комисията личи и от 

поетия ангажимент да избягва неустойчиво голям брой изкуствено създадени 

клъстерни инициативи. С други думи, целенасочената политика по стимулиране 

на формирането на клъстери върви ръка за ръка с готовността неконкурентос-

пособни и неперспективни клъстери да се изключват от кръга на потенциалните 

бенефициенти на субсидии. За да се предотврати неефективното използване на 

средства и дори блокирането на новосъздадени клъстери, всяка нова клъстерна 

инициатива трябва да бъде внимателно разработена и подкрепена, както с паза-

рен форсайт, така и със солиден анализ на регионалните конкурентни предимс-

тва, наличните специфични знания и специализация на местно равнище” (цити-

рано по становище на АБК ).  
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РАЗБИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД 

В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИНАНСОВ КОНТРОЛ 

 

Руслана ДИМИТРОВА
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JEL I 22  Резюме 

Ключови думи: 

Компетентностен 
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модел; финансов 
контрол. 

 Компетентностният подход е в основата на модерното и качест-
вено висше образование и неговото последователно прилагане е 
гаранция за ефективен учебен процес. Изследването цели да 
предложи рамка на модел на този подход и неговите възможнос-
ти за усъвършенстване обучението по финансов контрол. Целта е 
постигната чрез обзор на научна литература,  практически опит и 
наблюдения на автора като преподавател. Представен е компе-
тентностен модел и са описани съставните му елементи като 
структура, равнище и степен на развитие. Направени са конкрет-
ни препоръки за неговото приложение в учебния процес и оцен-
ката на компетенциите на студентите. Прилагането на този модел 
ще допринесе за формиране на компетентни специалисти по 
счетоводство и одит. 

 

 

Основното предизвикателство пред висшето образование в нашата страна 

е свързано с качеството на обучението и подготовката на компетентни и конку-

рентоспособни специалисти. Проучванията, към момента са категорични в 

констатацията си, че изискванията на пазара на труда са неудовлетворени 

(Данев, 2015). Университетите са пред дилемата да разрешат или задълбочат 

този проблем. Практиката на страните с традиции и успехи във висшето образо-

вание показва, че компетентностният подход е в идейната основа на стратегията 

за неговото успешно разрешаване. При този подход фокусът на образователния 

процес е насочен към резултатите, свързани с формирането на компетентен, 

адаптивен и конкурентоспособен специалист, способен да работи в динамично 

променяща се мултикултурна среда, с вътрешната нагласа за поемане на риск и 

учене през целия си творчески и жизнен път. 

Във връзка с това, изследването има за цел да предложи рамка на компе-

тентностен модел за обучение по финансов контрол, който позволява да се 

формират в студентите професионални и общи компетентности, съобразени с 
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изискванията на бизнеса и тяхната реализация като счетоводители и одитори. 

Заедно с изследването на теоретичните аспекти на компетентностния подход и 

неговите възможности за прилагане в учебния процес по финансов контрол, ще 

се предложи модел за обучението на студентите.  

За да се изследват възможностите на компетентностния подход в обучени-

ето по финансов контрол е направен обзор на научната литература, свързана с 

неговата история, основни понятия, методология и прилагане в обучението по 

счетоводство и одит. През последните години този подход се изучава от раз-

лични гледни точки, както в страни с утвърдена практика за неговото приложе-

ние в учебния процес (Ford, 2014; Abbasi, 2013), така също и от учени в Румъ-

ния, (Andone, 2007), Русия, (Ефремова, 2012) и България (Борисов, Б., М. 

Богданова, 2008; Пенчев, 2011). Независимо от това, липсват разработки, свър-

зани с неговото приложение и резултати в обучението по финансов контрол.  

Съществуват различни теории (Тонкович, 2011) за възникването на компе-

тентностния подход. Една от тях е, че той възниква в началото на 90-те години, 

за да разреши несъответствието между изискванията на обществото и пазара на 

труда и подготовката на випускниците от учебните заведения. Друга теория го 

свързва с Болонския процес (Ветохин, С. С., О. В. Граблевский, 2014) и 

TUNING проекта. (Горылев, И. А, Пономарева Е. А, Русаков, А. В., 2011). Бази-

раното на компетенции обучение (competence-based education – CBE) се форми-

ра през 70-те години в САЩ. Авторите, изследвали развитието на този новатор-

ски подход в образованието, го разграничат на три етапа (Зимняя, 2004): 

- Първи етап (1960 - 1970) – в рамките на този период компетентност-

ният подход намира приложение главно в областа на езиковото и чуж-

доезиковото обучение. Правят се първите опити за разграничаване на 

понятията „компетентност“ и „компетенция, а във връзка с различните 

видове езикови компетенции се въвежда понятието „комуникативна 

компетенция“. 

- Втори етап (1971 - 1990) – през този период понятията компетенция и 

компетентност започват да се прилагат в областта на икономиката, по-

литиката, управлението, културата и обучението по мениджмънт, ли-

дерство и комуникация. Дж. Равен прави подробна интерпретация на 

понятието компетентност и го определя като феномен, който „се със-

тои от голям брой компоненти, много от които са относително незави-

сими и могат да бъдат заменяни един с друг, за да доведат до ефектив-

но поведение“ (Равен, 2002). В същото време той подчертава, че „уме-

нията“ са „мотивирани способности, които добавят стойности“. Него-



Известия 

2016  •  том 60  •  №2 

210 

вата идея се развива и в теорията се разграничават от 3 до 37 вида 

компетенции, които реално започват да се прилагат в обучението и да 

се оценят като негов резултат. 

- Трети етап (1991 - 2000) – компетентностният подход навлиза в хума-

нитарните науки (социология, педагогика, психология и други), а ком-

петентността като научна категория се свързва с резултатите от обуче-

нието. Характерно за този период е, че се предприемат действия и от 

световните организации за промени в образованието, като компетет-

ностният подход става приоритетен. В този дух са:  

- Доклад на международната комисия за образованието през XXI век 

„Образованието: скритото съкровище“ (Делор, 1997), където Жак 

Делор, формулира „четири стълба”, на който следва да се опира мо-

дерното образование: да се научим да знаем (learning to know); да се 

научим да действаме (learning to do); да се научим да живеем заедно 

(learning to live together); да се научим да бъдем себе си (learning to 

be). По този начин той определя основните групи глобални компе-

тентности, към които следва да се стреми образованието в света. 

- Документите от симпозиума в Берн 1996 по програмата на Съвета 

на Европа за ключовите компетенции (key competencies) в реформа-

та на образованието (Вацов, 2009). 

- Лисабонската стратегия; Болонската програма и други материали за 

модернизация на образованието (Байденко, 2009). 

Според някои автори (Вацов, 2009), може да се разграничи и четвърти 

етап в развитието на компетентностния подход. Те приемат, че той започва от 

2001 г. и продължава до днес. Характеризира се с това, че подходът придобива 

широка приложимост в страните от Европейския съюз, Русия, САЩ и е приори-

тетен за съвременното образование в целия свят. Държавните образователни 

стандарти в голяма част от страните се съобразяват с Болонската декларация, 

свързана с неговото приложение. Десетелетието 2005 - 2014 г. премина под 

обявената от ЮНЕСКО декада „Образование за устойчиво развитие“. Между-

народната научна общност възприема, разработва и усъвършенства компетент-

ностния подход като перспектива за повишаване на качеството на образование-

то и на живота на съвременния човек.  

Основните понятия в методологията на компетентностния подход са 

„компетентност“ и „компетенции“. В западната литература пъти тези две поня-

тия се използват като синоними (Михалкина, Е. В. Скачкова, Л. С., 2011), а в 

руската (Хуторской, А. В., Хуторская, Л. Н., 2004; Звездова, А. Б., В. Г. 
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Орешкин, 2010) и българската научна литература (Иванова, В. Ф., Илиева, Й. 

Д., Петрова, Р. Г., 2014) се срещат различни тълкувания, които с навлизането на 

европейските и международните стандарти в образователната сфера у нас, все 

по-често се консолидират около определенията, дефинирани в официалните 

документи. В Европейската квалификационна рамка компетентността се ин-

терпретира като доказана способност за използване на знания, умения и лич-

ностни, социални и/или методологични дадености в работни или учебни ситуа-

ции и в професионално, и в личностно развитие, а компетенциите в областта 

на дадена дейност се разглеждат като комплексно владеене на специфични 

знания, умения и поведенчески модели в гъвкав план. Компетенцията е готов-

ност на индивида ефективно да организира вътрешни и външни ресурси за 

постигане на целите и способността му да решава определен клас професионал-

ни задачи. Във връзка с това, компетентността в дадена област се разглежда 

като съвкупност от компетенции (знания, умения, нагласи, опит), необходими 

за ефективна дейност (СОПЕО, 2009).  

Анализът на двете понятия показва, че „компетентността“ по съдържание 

е по-всеобхватна и в нея се включва мотивацията и нагласата на личността да 

прилага в действие придобитите знания, умения и опит за постигане на резултат 

в дадена област. Именно в това се свежда и основната разлика на компетент-

ността от традиционните знания и опит. По своя характер, тя е интегративна, 

има пряко отношение към качествата и ценностната система на личноста и е с 

практико-приложна ориентация. Това дава основание голяма част от изследова-

телите на този феномен да се консолидират около определението, че „компе-

тетността е компетенция в действие“ (Хомский, Н., 2005).  

В научната литература се срещат различни класификации на компетент-

циите: поведенчески и технически, които, от своя страна, се делят на родови и 

специфични (М. Армстронг); общи (ключови) и функционални (спецефични); 

базови и отличителни (Л. Спенсър и С. Спенсър); „трансформационни“ 

(transformational) (M. Звел). Освен това, група родови компетенции се обединя-

ват в „клъстери“. Изброената класификация на компетенциите има мениджърс-

ка насоченост (Вачкова, 2006; Томов, 2010).  

За целите на образованието, някои автори разграничават компетенциите 

на: социални; професионални; комуникативни; информационни; академични, а 

други автори – на: общи (универсални, ключеви, надпрофесионални) и профе-

сионални (специални, предметно-специализирани) (Жук, 2009). В рамките на 

международния проект TUNING са разграничени 30 вида компетенции, обеди-

нени в три групи: системни, инструментални и междуличностни (Любимов, 
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2013). Според Европейската квалификационна рамка (СОПЕО, 2009), компе-

тенцията може да бъде: когнитивна, която предполага използване, както на 

известни, така също и на скрити знания, придобите от опит; функционална 

(умения и ноу-хау) – това което човек трябва да прави в работна, учебна или 

социална среда; личностна, която предполага поведенчески умения в конкретна 

ситуация; етична, която е свързана с ценностната система на личността и про-

фесионалната етика.  

В практиката е важно да се направи разлика между квалификация и ком-

петентност, защото „квалификацията е умение професионално добре да се из-

върши една работа, а компетенцията е умение в дълбочина да се разбира тази 

работа и да си наясно с резултатите от нея“. (Соколов, 2010) 

При подготовката на студентите по финансов контрол е препоръчително 

да се отчита разбирането за компетенност и компетенции, заложени в Между-

народните образователни стандарти за счетоводители и одитори (МОССО). 

(Лабынцев, 2007; IFAC, 2008; Фадейкина, 2008). Международните образовател-

ни стандарти (IES) за счетоводители и одитори са разработени от Международ-

ната федерация на счетоводителите (IFAC). Основната идея на стандартите е да 

се определят минималните изисквания за квалификацията на професионалните 

счетоводители в три области: образователни и професионални знания; практи-

чески опит; система за постоянно и непрекъснато актуализиране на знанията и 

уменията. Целта е, от една страна, развитие и утвърждаване на счетоводната 

професия в света, а от друга страна – да се гарантира високо качество на пре-

доставените професионални счетоводни услуги. Затова в тях се определя об-

ластта на знанията, които трябва да бъдат отразени в конкретна програма за 

обучение на професионалните счетоводители, но не се конкретизира нейното 

съдържание. Желателно е университетските учебни планове и програми да се 

хармонизират с тези на професионалните институции, като се разработват на 

модулна основа, така, че завършилите университета да могат да продължат като 

професионални счетоводители. Препоръките, свързани с образованието на 

професионалните счетоводители, са изложени в седем международни образова-

телни стандарта, а в отделен стандарт са посочени изискванията, свързани с 

обучението на одиторите. В тях са посочени най-общите изисквания към обра-

зователното и професионалното равнище, и препоръчителните знания, които 

трябва да притежава един професионален счетоводител. За целта в МОС 1 

Изисквания за въвеждане на програми за професионално счетоводно образова-

ние и МОС 2 Първоначална професионална подготовка (ППП): техническа 

компетентност, се предлага тримодулна структура, включваща: счетоводство и 
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свързаните с него знания; организация и управление на бизнеса; информацион-

ни технологии. Структурата на учебната програма е унифицирана и се отнася, 

както за счетоводители, така също и за одитори. Възприето е разбирането на 

англо-американската школа по счетоводство, че квалификацията „счетоводи-

тел“ е по-широка от квалификацията „одитор“. Освен това, се прави разлика 

между „професионален счетоводител“, който се разглежда като активен участ-

ник в управленската и данъчната политика на предприятието, и „счетоводител“ 

изпълняващ рутинна, оперативна счетоводна дейност.  

Изискванията и препоръките, свързани с компетенциите, компетентността, 

опита и етиката на професионалния счетоводител се представят в МОС 3 ППП: 

професионални умения, МОС 4 ППП: професионални ценности, етика и нагла-

си, МОС 5 ППП: професионален опит. Формулират се понятията способности, 

компетентност и квалификация на професионалния счетоводител.  

Под способности се разбират качествата на личността, позволяващи ѝ да 

изпълни своята роля като счетоводител. Те се групират в следните направления: 

интелектуални умения; методологически и функционални умения; личностни 

умения; междуличностни и комуникативни умения; организационни умения и 

умения за управление на бизнеса.  

Под компетентност се разбира способността на лицето да изпълнява сво-

ята роля като професионален счетоводител, в съответствие със стандартите, т.е 

това е умение да се демонстрира резултат в условия на работна среда.  

Под квалификация се разбира, че лицето е получило оценка за компетент-

ност. В МОС 6 ППП: оценка на професионалната компетентност, са изведени 

способностите и компетентностите, които следва да бъдат оценявани за полу-

чаване на квалификацията професионален счетоводител. Способностите, които 

следва да се оценят като резултат от обучението, са групирани в: професионал-

ни знания; професионални навици; професионални ценности, етика и нагласи.  

Компетентностите се разглеждат като резултат от изпълнение на: стан-

дартна дейност (функционални, управленски и междуличностни) и стандартно 

поведение (етично професионално поведение, демонстриране на професионален 

скептецизъм, професионално развитие).  

В МОС 7 Допълнително професионалното обучение, се излага концепция-

та за пред- и след- квалификационен период, като са направени препоръки на-

ционалните професионални институции да разработят система за мониторинг и 

контрол на „професионалните счетоводители“, с цел потвърждаване във време-

то на придобитото професионлно равнище.  
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В МОС 8 Професионална компетентност на партньорите за одит на фи-

нансови отчети са разгледани минималните изисквания за професионалните 

знания, навици, ценности, етика и нагласи, които са длъжни да притежават 

специалистите по одит. 

Направеният преглед на историята и методологията на компетентностния 

подход позволява да се направят следните изводи: 

- независимо, че първоначално се прилага в една област, той бързо се 

разпрострира във всички сфери на обществения и социалния живот и 

днес е в основата на новата образователна парадигма по целия свят;  

- препоръчително е обучението на студентите по финансов контрол да 

се съобрази с препоръките в МОССО, с цел подготовка на кон-

курентоспособни и адаптивни специалисти по счетоводство и одит. 

Прилагането на компетентностния подход в обучението по финансов кон-

трол позволява планирането и осъществяването на учебния процес да се реали-

зират в две основни направления: 

- постигане на целите и задачите на учебния план и програма за 

формирането на професионални компетенции и компетентности;  

- фомиране на универсални умения и способности, като: работа в екип; 

лидерство; активна социална позиция; адаптиране в мултикултурна 

среда; етични ценности; професионална нагласа за развитие и 

усъвършенстване. 

За реализирането на такъв подход спомага разработването на 

компетентностен модел за обучението на студентите по финансов контрол. Той 

следва да включва: модел на структура, равнище и степен на развитие на 

компетенции по финансов контрол; матрица за разпределение на 

компетенциите по тематични единици от учебните програми по финансов 

контрол; модел на технологията на лекциите и семинарните занятия по 

финансов контрол; модел за оценка на компетенциите и компетентността на 

студентите по финансов контрол. 
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Схема 1. Компетентностен модел за обучението 

на студентите по финансов контрол 

 

Матрицата за разпределение на тематичните единици по финансов 

контрол е одобрена в учебните програми на равнище университет и в модела се 

залага като зададен параметър. Компетенциите на студентите се формират на 

база професионални знания, умения, опит и нагласи за успех. Те могат да се 

систематизират, както е представено в таблица 1 така, че да определят рамката 

на модела на структура, равнище и развитие на компетенциите по финансов 

контрол. 
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Таблица 1 

Модел на структура, равнище и развитие на компетенции 

по финансов контрол 

 

№ 
Структура на 

компетенциите 

Равнище и развитие на компетенциите 

по финансов контрол 

1. 

 

 

 

Професионални 

знания 

 

Студентът на равнище бакалавър по дисциплините Теория на 

контрола и Финансов контрол трябва да знае: 

- концепциите за същността и развитието на финансовия 

контрол; 
- видовете и формите на финансов контрол и тяхното 

конкретно проявление; 

- информационното осигуряване и инструментариума на 

контрола; 

- нормативната регламентация на контролната дейност на 

Сметната палата на РБ и Европейската СП; Националната 

агенция за приходите; Агенцията за държавна финансова 

инспекция; Агенция „Митници“, независимия финансов 

одит и вътрешен одит; 

- правата и задълженията на контролните органи; 

- системата от въздействие в резултат на осъществен 
контрол; 

- контрол на основните обекти: капитал, активи, пасиви, 

приходи, разходи, финансов резултат, данъчни задължения. 

2. Професионални 

умения 

Студентът на равнище бакалавър по дисциплините Теория на 

контрола и Финансов контрол трябва да умее: 

- да разграничава обхвата на различните контролни органи, 

техните права и задължения; 

- да прилага инструментариума на контрола според 

особеностите на обекта на контрола; 

- да използва различни по своя характер източници на 

информация за да аргументира и доказва констатации; 

- да определя характера на нарушенията и предлага 

подходяща система от въздействия, препоръки и мерки. 

3. Професионален 
опит 

Студентът на равнище бакалавър по дисциплините Теория на 
контрола и Финансов контрол трябва да придобие практичес-

ки умения, за да: 

- прилага инструментариума на контрола при осъщес-

твяване на контрол на капитала, активите, пасивите, 

приходите, разходите, финансовия резултат и данъчните 

задължения; 

- тълкува и използва нормативни актове в котролната 

дейност; 
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- планира и осъществява конкретна контролна дейност; 

- разпознава и разкрива характерни нарушения свързани с 

обектите на контрола; 

- обработва и прилага различни източници на иформация 

като доказателства и приложения към направени 

констатации; 
- формулира констатации и оформя приключителни 

документи за извършена конкретна контролна дейност; 

- реализира система от въздействия и проследява 

изпълнението на дадени препоръки от контролните 

органи. 

4. Нагласи за профе-

сионално развитие 

и успех 

  

Студентът на равнище бакалавър по дисциплините Теория на 

контрола и Финансов контрол трябва да има нагласа: 

- да отстоява своята гражданска и професионална позиция 

за социалната значимост на финансовия контрол в 

управленския и икономически процес; 

- да проявява интерес към проблемите, свързани с 

организацията, технологията и резултатите на финансовия 

контрол; 
- да прилага своите знания, умения и опит в избрана от него 

система за финансов контрол; 

- да прилага своите знания и опит при научни изследвания и 

проекти в областта на финансовия контрол; 

- да развива и усъвършенства своите знания, умения и опит 

в областта на финансовия контрол чрез членство и дейност 

в професионални организации.  

 

Посочените компетенции в своята съвкупност определят компетентности-

те, които следва да придобият студентите по финансов контрол. Активното им 

участие в учебния процес позволява те да развият различни по своя характер 

способности, които в тяхната съвкупност формират различни по вид компетен-

тности, съобразени с препоръчителните такива в МОССО. Затова е желателно 

компетентностите да се групират по посочения в Таблица 2 начин: функцио-

нални; организационно – управленски; междуличностни и комуникативни; 

етични ценности и нагласи.  
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Таблица 2 

Компетентности по финансов контрол 

 

№ 
Вид 

компетентности 
Способност студентът да: 

1. Функционални - прилага инструментариума на контрола и действащите 

нормативни актове при осъществяване на конкретна 

контролна дейност; 

- обработва, анализира и оценява счетоводна, финансова и 
икономическа информация за целите на контрола; 

- осъществява контролни процедури и действия, съоб-

разявайки се с технологичните особености на конкретна 

контролна дейност (данъчна ревизия, инспекция, вътрешен 

и външен одит, мониторинг)  

- съставя, оформя и приключва документи за резултатите от 

контролната дейност (доклади, актове, становища, 

протоколи, експертни заключения) 

2. Организационно – 

управленски 

 

 

 
 

 

- планира, организира, осъществява и приключва конкретна 

контролна дейност; 

- разпределя наличните ресурси за постигане на ефективен и 

ефикасен финансов контрол; 

- оформя, използва и архивира работни документи и досиета, 
свързани с контролната дейност; 

- оценява рисковете, свързани с подконтролния обект и с 

контролната дейност; 

- разкрива и анализира характера на нарушения и корупционни 

практики, свързани с основните обекти на финансов контрол и 

дейността на конкретни контролни органи; 

- организира действията си във връзка с изпълнението на 

зададен проект или задание . 

3. Междуличностни 

и комуникативни 

- работи в екип и да съгласува свойте действия с поставената 

цел; 

- изгражда лидерски качества и да отстоява своята позиция, 

без да преминава прага за толерантност и взаймно 
разбиране; 

- дискутира, беседва и комуникира с колеги и преподаватели, 

без да нарушава възприетата норма за етично поведение; 

- се адаптира към промените като поема риск и реагира 

адекватно в конкурентна среда; 

- работи и комуникира с потребителите на резултатите от 

контролната дейност; 

- работи и комуникира в мултикултурна среда като проявява 

толерантност и разбиране. 
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4. Етични ценности и 

нагласи 

- има вътрешна нагласа да спазва професионалната етика; 

- има разбиране и нагласа за спазване на принципите, 

свързани с организацията и технологията на контролната 

дейност; 

-  разбира и изпълнява служебните задължения така, че да не 

нарушава рамката на закона; 
-  изгражда чувство за толерантно и етично поведение при 

взаимоотношенията си с колеги и преподаватели при 

съвместната си работа в проекти, задания, дискусии и 

беседи. 

- се усъвършенства професионално и да има вътрешна 

нагласа да се учи от своя личен опит и на колегите си. 

 

Постигането на качество и резултати в учебния процес по дисциплините 

Теория на контрола и Финансов контрол изисква дефиниране на домашни зада-

ния, проекти, задачи и казуси, които да са по-тясно свързани с практическата 

дейност на контролните органи и да позволяват развитие и оценка на компетен-

тността на студента. Трябва да се отбележи, че има традиции и успехи в обуче-

нието по финансов контрол. Този факт улеснява неговото усъвършенстване чрез 

умело съчетаване на традиционите и иновативни технологии за осъществяване 

на учебния процес (Иванов, 2005). По този начин ролята на преподавателя се 

променя и от транслатор на знания, той се превръща в организатор, мениджър, 

който режисира обучението в съответствие с поставените цели за формиране на 

компетенции и компетентности, определящи профила на специалиста по счето-

водство и одит. Целта е чрез тяхното балансирано прилагане при провеждане на 

лекции и семинарни занятия да се провокира поведението и мисленето на сту-

дентите така, че те да станат активната страна в учебния процес. Преди да се 

премине към прилагането на нови технологии в обучението е препоръчително 

да се направи оценка на знанията, уменията, опита и нагласите сред студентите, 

а учебните занятия да бъдат добре планирани, организирани и ресурсно осигу-

рени. Диалогът, мотивацията, вътрешната нагласа и желание за сътрудничество 

и участие в обучението от страна на студентите е в основата на успеха и само 

по този начин ще се постигнат резултати, които да удовлетворяват и двете стра-

ни, участници в учебния процес.  

В научната литература (Мухина, 2013; Кирикова, 2012; Riccio, 2000) са из-

следвани възможностите на следните видове лекции, които са съвместими с 

целите на компетентностния подход в обучението по счетоводство и одит, а 

именно: лекция – визуализация; лекция – беседа; лекция с предварително пла-

нирани грешки; проблемна лекция; лекция – дискусия; лекция – пресконферен-
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ция. Технологията на обучението по финансов контрол може да се подобри, 

като се използват в комбинация различни видове лекции, съобразени с тематич-

ните единици, включени в учебните програми. Авторът, отчитайки своя много-

годишен опит като преподавател и нагласите на студентите към новите форми 

на обучение, допуска, че тяхното последователно прилагане ще съдейства за 

развитие и формиране на конкретни компетенции, систематизирани в таблица 3.  

Таблица 3 

Технология на лекционото обучение по финансов контрол 

 

Вид лекция Компетенции 
Тематична единица 

от учебната програма 

Уводна лекция  

Обобщаваща лекция 

нагласи - презентация на учебната дисциплина; 

- методология и форми на текущ конт-

рол; 
- форми на оценяване. 

Традиционна лекция професионални зна-

ния 

- концепции за същността и развитието 

на финансовия контрол; 

- видове и форми на финансов контрол и 

тяхното конкретно проявление. 

Лекция 

визуализация 

професионални зна-

ния и умения 

- информационно осигуряване и инстру-

ментариум на контрола; 

- нормативна регламентация на контрол-

на дейност, осъществявана от Сметната 

палата на Р България и Европейската 

сметна палата; Национална агенция за 

приходите; Агенция за държавна фи-

нансова инспекция; Агенция „Митни-
ци“, независим финансов одит и вътре-

шен одит; 

- права и задължения на контролните 

органи. 

Лекция с планирани 

грешки 

професионални зна-

ния, умения, опит и 

нагласи 

- система от въздействие в резултат на 

осъществен контрол. 

Проблемна лекция професионални зна-

ния, умения, опит и 

нагласи  

- контрол върху основните обекти: капи-

тал, активи, пасиви, приходи, разходи, 

финансов резултат, данъчни задълже-

ния. 

Лекция – дискусия професионални зна-

ния, опит, умения и 

нагласи 

- контрол върху данъчни задължения. 
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Лекция – прескон-

ференция 

професионални зна-

ния, умения, опит и 

нагласи 

- подходяща за всяка тема, представля-

ваща интерес за студентите, след пред-

варително обявяване във форума в ус-

ловия на дистанционно обучение. 

 

Възможности за усъвършенстване на технологията на обучение има и при 

организацията и провеждането на семинарните занятия. Препоръчително е те да 

се развият и изпълнят с ново съдържание в следните форми, представени в 

таблица 4, съдействащи за формиране на компетентности по финансов контрол. 

Таблица 4 

Технология на семинарните занятия по финансов контрол 

 

Форма 

на семинара 
Компетентности Роля на преподавателя 

Курсов проект - организационно – управленски; 
- междуличностни и 

комуникативни; 

- етични ценности и нагласи 

разяснява: изискванията, правила-
та, ограниченията; критериите за 

оценка; възможност за текущи 

консултации; прави препоръки. 

Кейсове, 

казуси, задачи 

- функционални; 

- организационно – управленски; 

- междуличностни и 

комуникативни; 

- етични ценности и нагласи 

прави необходимата организация; 

определя допълнителни изисква-

ния за работа в екип, докладване, 

оформяне на работни документи; 

мониторинг и контрол, изправяне 

на грешки. 

Ролеви игри - междуличностни и 

комуникативни 

- етични ценности и нагласи. 

разработва инструкции, прави 

коментари; мониторинг на играта 

и компетентна намеса, демонстра-

ция на документи, коригира пове-
дението, изисква обратна връзка. 

Различни по 

вид тестове 

- функционални. прави подбор на тестовете; 

определя критериите за тяхното 

оценяване. 

 

При компетентностния подход е важна триадата компетенции, 

технологията на обучението и оценката на резултата, като гаранция за 

качеството на учебния процес. Компетентността е резултат и следва да бъде 

оценена по безспорен, обективен, прозрачен и надежден начин. Оценката на 

компетенциите е сложна по своя характер и е свързана с осъществените 

дейности от страна на студента в процеса на обучение. Нейните основни 

характеристики са валидност, надеждност, справедливост, своевременост, 
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фокусираност, ефективност и холистичност (Ефремова, 2012). По финансов 

контрол тя може да се осъществи на две равнища: усвояване на учебния 

материал по учебните дисциплини и оценяване компетентността на студентите. 

Препоръчително е оценката да бъде комплексна и да се формира от различни 

видове текущо и крайно оценяване като: писмен изпит и текущ контрол чрез 

тест; подготовка и презентиране на курсов проект; решаване на кейсове и 

задачи; участие в ролеви игри. Затова моделът на оценка и мониторинг на 

компетенциите по финансов контрол следва да включва: критерии за оценка, 

правила и процедури, които да се прилагат последователно през целия семестър 

и при полагане на изпита по дисциплините Теория на контрола и Финансов 

контрол. Предложеният компетентностен модел позволява разпределение на 

тематичните единици от учебните програми така, че учебният процес да се 

ориентира към формиране на компетентности. За целта е необходимо: 

- да се балансира прилагането на традиционните и иновативните 

подходи за провеждане на лекции и семинарни занятия по дисцип-

лините Теория на контрола и Финансов контрол; 

- да се разработят учебници и учебни помагала, които да позволят 

студентите да постигат и защитават различни равнища компетенции по 

финансов контрол; 

- да се използват подходящи критерии и система за оценка на 

развитието на компетенциите и компетентността на студентите по 

финансов контрол; 

- да се мотивират студентите и преподавателите да участват активно в 

учебния процес; 

- да се предприемат действия за взаимодействие при реализирането на 

компетентностния подход на равнище преподавател, катедра и уни-

верситет. 

В заключение следва да се посочи, че прилагането на компетентностния 

подход в обучението по финансов контрол ще съдейства активно за формиране 

на професионални и общи компетентности у студентите „бакалаври“ от специ-

алностите „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и финанси“ в Икономически 

университет – Варна. Реализирането на компетентностния модел за обучение по 

финансов контрол на студентите гарантира ефективност и качество на учебния 

процес и успешната им реализация в практиката като професионални счетово-

дители и одитори.  
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ПРАВЕН РЕЖИМ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ 

ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО ДНЕС 

 

Дарина ДИМИТРОВА
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JEL K 39  Резюме 

Ключови думи: 

Висше образование, 
откриване и закри-
ване на висши учи-
лища, държавни и 
частни висши учи-
лища. 

 В статията се изследва в исторически и сравнителноправен ас-
пект правният режим на висшите училища в България от Осво-
бождението до днес, с оглед да се систематизират извършените 
до сега законодателни промени. Правният режим на висшите 
училища не е бил изследван от юридическа гледна точка, което 
провокира интереса на автора към статия с такава насоченост. 
Направена е периодизация и анализ на законодателството в об-
ластта на висшето образование в България, въз основа на които се 
посочват важни изводи за системата на висшето образование у 
нас. Развитието на висшето образование е пряко обвързано с 
научните изследвания и иновациите и е гаранция за висококва-
лифицирани кадри, необходими на цялата европейска общност. 

 

 

Въведение 

През 2015 г. Народното събрание (НС) прие Стратегия за развитие на 

висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 

18/2015 г.), изготвена след подробно проучване на българските и европейските 

правни актове, касаещи висшето образование. Днес развитието на висшето 

образование е пряко свързано с научните изследвания и иновациите и е гаран-

ция за висококвалифицирани кадри, необходими на европейската общност. У 

нас сравнително късно започва създаването на университети и приемането на 

нормативни актове, уреждащи висшето образование. Въпреки това българското 

висше образование има своите дълбоки исторически традиции (Цанев, 1988) 

(Панайотов, 1999) (Попов, 2007). 

Редица научни публикации са посветени на управлението на висшите учи-

лища (Димитров, 2003) (Вуцова, 2015), качеството на висшето образование 

(Димитрова, 2013), политиката във висшето образование (Пилев, 2003), иконо-

мическите перспективи пред висшето образование (Димитров Г. и., 2001) 

                                         
1  Катедра Правни науки, Икономически университет – Варна, България. e-mail: darina@ue-

varna.bg 



Д. Димитрова. 

Правен режим на висшите училища в България от Освобождението до днес 

227 

(Димитров Г., за европейските перспективи на българските висши училища, 

2005) (Берберова-Вълчева, 2010). Правният режим на висшите училища, обаче, 

не е бил изследван от юридическа гледна точка и съществува празнота в нашата 

доктрина, което провокира интереса на автора към статия с такава насоченост. 

Статията е обзор на правния режим на висшите училища и е част от бъдещо 

монографично изследване, в което ще се изследва подробно тази проблематика. 

Целта на тази статията е да се изследва в исторически и сравнителноп-

равен аспект правният режим на висшите училища у нас, с оглед систематизи-

ране на извършените до сега законодателни промени и да се направят препоръ-

ки към законодателството, с цел модернизиране на висшето образование. Пери-

одизацията на етапите в развитието на висшето образование е основа за анализ 

на нивото на адекватност на действащата нормативна уредба, свързана с висши-

те училища. Обект на изследване е националната законодателна уредба на 

висшето образование, а предмет на изследване е правният режим на висшите 

училища в България. За постигането на тази цел ще бъдат изпълнени две ос-

новни задачи: да бъде направена периодизация и да бъде направен критичен 

анализ на законодателството в областта на висшето образование в Бълга-

рия. Ползваната методология на изследването е свързана с научен анализ на 

нормативната уредба, прилагане на сравнителния метод и формална логика. 

Можем да разграничим три основни периода в развитието на законода-

телството в областта на висшето образование, които съвпадат с историческо-

то и обществено-политическото развитие на държавата. Първият период е от 

Освобождението до 1944 г., вторият е от 1944 г. до 1989 г. и третият е след 

демократичните промени от 1989 г. до днес. Извършена е съпоставка на нор-

мативната уредба в областта на висшето образование и правния статут на вис-

шите училища през тези периоди по следните критерии: 1) правен режим за 

откриване и закриване на висшите училища; 2) наличие на статут на юри-

дическо лице на висшите училища; 3) съотношение на броя на държавните 

и частните висши училища, спрямо общия брой висши училища. 

1. Правен режим за откриване и закриване на висшите училища 

Характерно за периода от Освобождението до 1944 г. е, че няма единна за-

конодателна уредба в областта на висшето образование. Законодателната прак-

тика е правният статут на всяко висше училище да бъде уреждан с отделен 

нормативен или дори административен акт. Също в законите за народното 

просвещение, касаещи всички степени на образование, се предвиждат и правни 

норми, уреждащи висшето образование. Съгласно чл. 179 от Закона за народно-
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то просвещение (ДВ, бр. 17/1892 г.), висши училища се откриват и управляват 

на основание на особени закони, издадени от НС. Следващият Закон за народ-

ното просвещение (ДВ, бр. 49/1909 г.) не посочва кой държавен орган има пра-

вомощие да открива и закрива висши училища. Същевременно се приема и 

Закон за търговското образование (ДВ, бр. 2/1906 г.). Съгласно чл. 2 от този 

закон: „Търговското образование бива: висше, средно и нисше и се получава в 

търговските училища, степента, програмата и названието на които се определя 

и утвърждава с княжески указ, по представление на министъра на търговията и 

земледелието“. Законът за изменение и допълнение на Закона за народното 

просвещение (ДВ, бр. 87/1921 г.) урежда откриването на висши специални учи-

лища. Съгласно чл. 222 от този закон, като висше специално училище е посоче-

на Търговската академия (Висше търговско училище в гр. Варна – бел. моя). 

Откриването на други висши специални училища става по законодателен ред. 

Следващият Закон за изменение, допълнение и отменение на Закона за народ-

ното просвещение (ДВ, бр. 79/1924 г.) също предвижда с чл. 217 да се откриват 

висши специални училища по законодателен ред. Приета е и Наредба –Закон за 

частните висши училища (ДВ, 80/1938 г.), чл. 1 на която гласи: „Частните вис-

ши училища се откриват по законодателен ред“. По този начин в периода до 

1944 г. в България са открити 8 висши училища. По-голямата част от тях са 

създадени чрез закон, приет от НС. Само откриването на 2 висши училища е 

утвърдено с министерска заповед, съответно окръжно. 

С ДВ, бр. 2 от 1889 г., е приет Закон за отваряне на висше училище в Со-

фия. Въпреки, че учебните занятия започват една година по-рано и до приема-

нето на закона от 1889 г., правният режим на висшето училище е уреден от два 

правилника. Това са Правилник за висш педагогически курс в София (ДВ, бр. 

3/1887 г.) и Временни правила за уреждане на висшия педагогически курс в 

София (ДВ, бр. 110/1888 г.), приети от Министерството на народното просве-

щение. През периода до 1944 г. са създадени чрез закони, приети от НС, освен 

Висшето училище в София, още и следните 5 висши училища: Музикална ака-

демия и Художествена академия (Закон за изменение и допълнение на Закона за 

народното просвещение – ДВ, бр. 87/1921 г.); Висше търговско училище в гр. 

Свищов (Наредба – Закон за Висшето търговско училище в гр. Свищов „Д. А. 

Ценов“ – ДВ, бр. 200/1936 г.); Висше техническо училище в гр. София (Закон за 

Висше техническо училище – ДВ, бр. 126/1941 г.); Висше училище за телесно 

възпитание в гр. София (Закон за Висшето училище за телесно възпитание – 

ДВ, бр. 2/1942 г.). 
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С актове на министри са открити 2 висши училища: Висшето търговско 

училище в гр. Варна – Заповед № 7177 от 28 септември 1920 г. на министъра на 

търговията (Близнаков, 2001) и Балканският близкоизточен институт (Свободен 

университет) – Окръжно от 22.11.1923 г. на министъра на народното просвеще-

ние (Бояджиева, 2003). Впоследствие, обаче, за тях също са приети закони от 

НС, с които се утвърждава статутът им на висши училища. Така съгласно чл. 

222 от Закона за изменение и допълнение на Закона за народното просвещение 

(ДВ бр. 87/1921 г.) като открито вече висше специално училище е посочена 

Търговската академия (Висше търговско училище в гр. Варна – бел. моя). А 

през 1924 г. е приет Закон за признаване като юридическо лице Свободния 

университет за политически и стопански науки (Балкански близкоизточен инс-

титут) в София (ДВ, бр. 34/1924 г.). 

Като цяло законодателството в периода до 1944 г. предвижда висшите 

училища да се откриват по законодателен ред, с изключение на посочените 

два примера. Законите за народната просвета и другите нормативни актове в 

областта на висшето образование от този период не съдържат разпоредби как се 

закриват висшите училища. Могат да се посочат два примера за закриване на 

висши училища от разглеждания период. През 1907 г. е закрит за 6 месеца Уни-

верситетът в София. Това става с Указ №2 на държавния глава (ДВ, бр. 48/1907 

г.). Свободният университет за политически и стопански науки (Балкански 

близкоизточен институт) е закрит през 1938 г. (Първанов, 2012). Две години по-

късно закритият Свободен университет е открит отново, като е преобразуван от 

частно в държавно висше училище. Това става със Закона за Държавното висше 

училище за финансови и административни науки – София (ДВ, бр. 126/1940 г.). 

Причината законодателството да не посочва реда за закриване на висши учи-

лища вероятно се дължи на факта, че до 1944 г. те не са голям брой и ако някои 

от тях са закривани, то това е за кратко, след което те възобновяват своята дей-

ност. 

Относно откриването и закриването на висши училища за периода от 

1944 до 1989 г. е характерно, че вече се приемат самостоятелни закони за вис-

шето образование и са приети общо 3 такива – през 1947, 1948 и 1958 г. Пър-

вият Закон за висшето образование е от 1947 г. (ДВ, бр. 153/1947 г.). Той за 

първи път урежда самостоятелно висшите училища и висшето образование, 

отделно от другите степени на образование. Съгласно чл. 1, нови висши учебни 

заведения се откриват със закон. Но в духа на старите законодателни традиции, 

Законът за висшето образование от 1947 г. излишно детайлно урежда всички 

съществуващи висши училища. Вместо да регламентира типово, по общ начин 
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правния режим на висшите училища, законът урежда в различни дялове и глави 

устройството, продължителността на обучението и оценяването на студентите 

поотделно за всяко висше училище. Положителна характеристика на Закона за 

висшето образование от 1947 г. е, че той е първият единен нормативен акт, 

отнасящ се за висшето образование. Той, обаче, е много обемист и от там нее-

фективен, затова през 1948 г. е приет нов Закон за висшето образование (ДВ, бр. 

224/1948 г.). Съгласно чл. 2 на този закон, откриването на нови висши учебни 

заведения и закриването на някои от съществуващите става с постановление на 

Министерския съвет (МС), утвърдено с указ от Президиума на НС.(1) 

Следващият Закон за висшето образование е приет през 1958 г. (ДВ, бр. 

12/1958 г.). Съгласно чл. 2 от него, висши учебни заведения се откриват и зак-

риват с указ на Президиума на НС. С изменението на закона от 1972 г. (ДВ, бр. 

65/1972 г.), висши учебни заведения се създават от НС. Законът за висшето 

образование от 1958 г. просъществува до 1995 г., когато е приет действащият 

Закон за висшето образование (ДВ, бр. 11/1995 г.). 

В обобщение трябва да се посочи, че през периода от 1944 до 1989 г., 

правомощието за откриване и закриване на висши училища принадлежи 

на Президиума на НС (от 1972 г. на НС). През този период висшето образова-

ние се разраства и са открити множество висши училища. „През 1985/86 учебна 

година в България има 30 висши учебни заведения“ (Попов Г. , 2001, с. 217). 

През 50-те и 60-те години на ХХ в. у нас се откриват много нови висши учили-

ща, а съществуващите се преустройват и преименуват, но не могат да се посо-

чат примери за закриване на висше училище. Законите за висшето образование 

от 1947, 1948 и 1958 г. не съдържат норми, уреждащи основанията за закриване 

на висше училище. Причина за това вероятно е фактът, че през периода от 1944 

до 1989 г. в България обществено-политическото устройство е социалистическо 

(Методиев, 1990), учебните заведения са държавни и образованието е безплатно 

във всички видове и степени. Всички сфери от обществения живот са под моно-

пола на държавата и е трудно да си представим, че държавно висше училище би 

извършило такова нарушение на закона, което да доведе до неговото закриване. 

Относно откриването и закриването на висши училища след 1989 г., 

трябва да се посочи следното. Само една година след демократичните промени 

през 1989 г. е приет Закон за академичната автономия на висшите учебни заве-

дения (ДВ, бр. 10/1990 г.). С него държавата предоставя автономия на висшите 

учебни заведения в образователния процес и научноизследователската дейност, 

както и в свързаните с тях други дейности, извършвани във висшите учебни 

заведения. С приемането на действащия Закон за висшето образование (ЗВО – 
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ДВ, бр. 112/1995 г.) през 1995 г. са отменени Законът за академичната автоно-

мия на висшите учебни заведения и Законът за висшето образование от 1958 г. 

Действащият закон урежда цялостно всички въпроси относно устройството, 

функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Републи-

ка България, в т. ч. и академичната автономия. Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 1 от ЗВО, 

НС с решение открива, преобразува, преименува и закрива висши училища. 

Висше училище се открива и преобразува въз основа на проект, който трябва да 

е получил положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акре-

дитация (чл. 15, ал. 1 и 2 от ЗВО). Съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗВО, висшето учи-

лище възниква като юридическо лице след обнародване на решението на НС за 

неговото създаване в „Държавен вестник“. Закриването на висшите училища 

също е в правомощията на НС (чл. 18 от ЗВО). Основанията за това са: 1. когато 

висшето училище нарушава изискванията на ЗВО или други нормативни актове, 

регулиращи висшето образование; 2. когато висшето училище получи два пос-

ледователни отказа за институционална акредитация или не е поискало такава в 

предвидените срокове; 3. по искане на учредителите на частното висше учили-

ще; 4.по предложение на МС за държавното висше училище. 

След влизането в сила на ЗВО от 1995 г., НС открива с решение множест-

во висши училища – всичките частни.(2) Могат да се посочат и примери за 

закриване на висши училища.(3) Така днес системата на висшето образование в 

България обхваща 51 висши училища (37 държавни и 14 частни).(4) В обобще-

ние трябва да се посочи, че през периода след 1989 г., правомощието за 

откриване и закриване на висши училища принадлежи единствено на НС. 

2. Наличие на статут на юридическо лице на висшите училища 

Този въпрос е важен, защото имайки статут на юридическо лице, висшето 

училище е автономен правен субект, който може самостоятелно да придобива 

права и задължения и да отговаря по тях, а също – от свое име и за своя сметка 

да участва в правни отношения с други правни субекти. Подробно юридически-

те лица се изследват от гражданското право (Василев, 2000) (Илиева, 2015). 

През периода от Освобождението до 1944 г. една част от висшите училища 

получават статут на юридически лица още със законодателния акт за тяхното 

създаване, други – получават този статут по-късно, когато правният им режим е 

преуреден с последващ закон, а трети – изобщо нямат статут на юридически 

лица. 

Още със законодателния акт за тяхното създаване, статут на юридически 

лица получават: Висшето търговско училище в Свищов „Д. А. Ценов“(5), Вис-
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шето техническо училище(6), Висшето училище за телесно възпитание(7) Вис-

шето училище в София, което е създадено още през 1888 г., получава статут на 

юридическо лице значително по-късно. През 1889 г. е приет специален закон за 

неговото откриване, а през 1895 г. е приет още един Закон за висшето училище 

в София, но нито един от тези закони не му дава статут на юридическо лице. 

Едва през 1904 г. държавното Висше училище в София се преименува и преу-

режда в Университет и вече е „юридическа личност“.(8) Също с последващ 

закон, приет през 1924 г.(9) се признава за юридическо лице и Свободният 

университет за политически и стопански науки (Балкански близкоизточен инс-

титут) в София, който „започва да функционира като висше училище още през 

есента на 1920 г.“ (Бояджиева, 2003, с. 108). Висшето търговско училище във 

Варна, открито през 1920 г., няма статут на юридическо лице (Цонев, 1988). То 

е създадено по инициатива на Варненската търговско-индустриална камара, 

която осигурява от своя бюджет средствата за неговата издръжка. Нямат статут 

на юридически лица също Музикалната академия и Художествената академия, 

въпреки, че те са държавни и държавата отпуска средствата за тяхната издръж-

ка. 

В периода от Освобождението до 1944 г. някои висши училища полу-

чават статут на юридически лица, а други – не. Причината очевидно не може 

да се търси във факта дали са частни или държавни и кой осигурява тяхната 

издръжка. По-скоро причината се корени във факта, че през този период 

законодателството в областта на висшето образование е разпръснато в 

множество нормативни актове и липсва единна държавна политика по 

отношение на висшите училища. 

Това положение се променя кардинално през следващия период от 

1944 до 1989 г. Още с първия Закон за висшето образование от 1947 г. се прие-

ма принципното положение, че всички висши учебни заведения са юриди-

чески личности.(10) Такава е и правната уредба на следващите два Закона за 

висшето образование от 1948 и 1958 г. – висшите учебни заведения са юриди-

чески лица.(11) В обобщение за периода от 1944 до 1989 г. трябва да се каже 

следното. В България обществено-политическото устройство е социалистическо 

и намесата на държавата в управлението на висшите училища е много силна. 

Въпреки това, законодателството в областта на висшето образование ево-

люира – всички висши учебни заведения получават статут на юридически 

лица. 

Такава е и законодателната уредба след демократичните промени от 

1989 г. Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗВО, висшето училище е юридическо лице с 
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предмет на дейност: 1. подготовка на специалисти, способни да развиват и 

прилагат научни знания в различните области на човешката дейност; 2. пови-

шаване квалификацията на специалисти; 3. развитие на науката, културата и 

иновационната дейност. Действащият ЗВО, освен, че отново потвърждава ста-

тута на юридически лица на висшите училища, допълва тяхната правна уредба 

като посочва и специфичния им предмет на дейност. Той е важен индивидуали-

зиращ признак на юридическите лица. „Под предмет на дейност се разбира 

конкретен вид задачи, които юридическото лице ще осъществява, и правата и 

задълженията, които ще придобива във връзка с тях“ (Таджер, 1973, с. 86). В 

обобщение трябва да се отбележи, че по-добрата съвременна правна уредба 

на висшите училища е резултат от дългогодишния опит и традиции на 

нашето законодателство в областта на висшето образование. 

3. Съотношение на броя на държавните и частните висши училища, 

спрямо общия брой висши училища 

В периода след Освобождението, още първият Закон за народното прос-

вещение от 1892 г. възприема принципа, че училищата се разделят на народни 

(в смисъл държавни – бел. моя) и частни. Народни са тези, които се „поддър-

жат“ от държавата, окръжията, околиите или общините. Частни са тези, които 

са „поддържани“ от вероизповедните общности, дружества или братства и от 

частни лица.(12) Тези норми се отнасят за всички степени на образование – в 

т.ч. и висше(13), тъй като през този период законите за народното просвещение 

уреждат общо всички степени и видове образование. Както вече беше посочено,  

отделно за висшето образование не са приемани специални закони. Принципът 

да се разделят училищата на държавни и частни, в зависимост от това кой оси-

гурява тяхната издръжка, се запазва и в следващия Закон за народното просве-

щение от 1909 г. „Училищата по целта си биват общообразователни и специал-

ни, по реда си в учебната система – основни, средни и висши, а по отношението 

си към държавата – народни и частни. Народните училища се издържат от дър-

жавата, окръзите или общините, а частните – само от лицата, дружествата и 

обществата, които са ги отворили.“(14) 

Както вече беше посочено, през периода от Освобождението до 1944 г. в 

България има открити 8 висши училища. По-голямата част от тях са държавни. 

Частни са само: Висшето търговско училище във Варна, чиято издръжка се 

осигурява от Варненската търговско-индустриална камара; Висшето търговско 

училище в Свищов „Д. А. Ценов“, което се издържа от фонда, създаден за при-

емане на дарението и завещанието на Д. А. Ценов; и Свободният университет за 
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политически и стопански науки (Балкански близкоизточен институт) в София. 

Но през 1940 г. бившият Свободен университет в София става Държавно висше 

училище за финансови и административни науки.(15) Така че към 1944 г. у нас 

има само 2 частни висши училища от общо 8. 

В периода от 1944 до 1989 г. училищата са само държавни. Законодателст-

вото не допуска съществуването на частни училища в нито една степен на обра-

зоването. Първият Закон за висшето образование от 1947 г. категорично и ед-

нозначно урежда, че висшите учебни заведения са държавни.(16) Но процесът 

на одържавяване на частните висши училища започва по-рано. През 1945 г. е 

приета Наредба-Закон за държавния университет „Св. Кирил Славянобългарс-

ки“ в гр. Варна (ДВ, бр. 191/1945 г.). С този закон Висшето училище за стопан-

ски и социални науки (по-рано Висше търговско училище – бел. моя) се преуст-

ройва в държавен университет. 

Вторият Закон за висшето образование от 1948 г. също урежда, че всички 

висши учебни заведения в България са държавни.(17) Следващият Закон за 

висшето образование от 1958 г. не съдържа текст, който да указва какви могат 

да бъдат висшите училища – държавни или частни. Но като се имат предвид 

нормите на двете социалистически Конституции от 1947 и 1971 г. и принципи-

те, на които се основава образователната система, става ясно, че всички учили-

ща или учебни заведения са държавни. Така че, през периода от 1944 до 1989 г. 

частни висши училища няма. Всички съществуващи висши училища са дър-

жавни, предвид социалистическото обществено-политическото устройство. 

След демократичните промени през 1989 г. у нас са създадени множество 

частни висши училища. Нормата на чл. 12 от ЗВО гласи, че висшите училища са 

държавни и частни. Законът дава равни възможности за откриване на висше 

училище, независимо дали то е държавно или частно, при спазване на изисква-

нията за това. Разликата е във финансирането на висшите училища. Държавните 

висши училища осъществяват дейността си въз основа на предоставена държав-

на собственост и трансфери от държавния бюджет. Учредителите на частни 

висши училища трябва да имат право на собственост върху недвижимите имо-

ти, движимите вещи и сградния фонд, необходими за осъществяване на образо-

вателните и научни дейности, както и проект за финансовото осигуряване на 

висшето училище (чл. 13 и 14 от ЗВО). 

Както беше посочено, днес системата на висшето образование в България 

обхваща 51 висши училища, от които 37 държавни и 14 частни. Вижда се, че 

държавните висши училища са значителна част от общия брой висши училища 

в страната (над 2/3 от всички висши училища са държавни). Причините за това 
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не могат да се търсят само във факта, че от 1944 до 1989 г. у нас не съществуват 

частни висши училища. От направения исторически сравнителноправен анализ 

се вижда, че и в периода от Освобождението до 1944 г. повечето висши учили-

ща са държавни, а частните са по-скоро изключение. Причината да има пове-

че държавни висши училища трябва да се търси във факта, че чрез тях дър-

жавата реализира своята политика в областта на висшето образование и се 

осъществява едно важно конституционно право на гражданите - правото 

на образование, прогласено в чл. 53 от Конституцията. 

„Западна Европа също изпъква с относително ограничено присъствие на 

частния сектор, макар че частното образование в някои от западноевропейските 

страни е с дълбоки корени.“ (Сланчева, 2005, с. 13). Държавното предлагане е 

предопределящ фактор във висшето образование, а частното висше обра-

зование има допълващи функции основно в следните случаи: 1) когато тър-

сенето на висше образование надвишава държавното предлагане и 2) когато 

определени групи от хора търсят различни видове училища от вече съществу-

ващите (Сланчева, 2005). 

Заключение 

Въз основа на направения правен анализ, могат да се направят три важни 

извода относно висшите училища в България. Първо, редът за откриване и 

закриване на висши учебни заведения винаги е бил в правомощията на висшите 

държавни органи – НС, Президиум на НС, МС и се подчинява на един админис-

тративно-правен режим. Второ, висшите училища имат статут на юридически 

лица, т.е. самостоятелни правни субекти със специфичен предмет на дейност. 

Трето, въпреки, че законодателството урежда равностойното съществуване на 

частни висши училища наред с държавните, водещи са държавните. Това е 

израз на държавната политика в областта на висшето образование за осъщест-

вяване на конституционното право на гражданите на образование, в това число 

и висше, което държавата трябва да направи достъпно за своите граждани 

именно чрез държавните висши училища. 

Първоначално законодателството в областта на висшето образование е 

разпръснато в множество нормативни актове и липсва единна държавна поли-

тика по отношение на висшите училища. Постепенно законодателството ево-

люира и се усъвършенства в резултат от дългогодишния опит и традиции. По-

ради взаимната връзката между обществено развитие и нормативна уредба, се 

налага препоръката към законодателството да се предприемат мерки за мо-

дернизиране дейността на висшите училища у нас. Българското законода-
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телство в областта на висшето образование трябва да се адаптира към целите и 

дейностите на Стратегията за развитие на висшето образование, с оглед прав-

ният статут на висшето училище да дава достатъчно гъвкави възможности 

за интегриране на българското висше образование с европейското. 

Конкретните препоръки са в следните насоки. Първо, предложение de 

lege ferenda – цялостно да се модернизира законовата уредба в сферата на вис-

шето образование, като се въведат принципите на европейското законодателст-

во, съобразени с националните особености и традиции. За целта трябва да се 

координират действията на компетентните държавни органи, уреждащи прав-

ния режим на висшите училища, т.е. да има координация между законодателна-

та власт в лицето на НС и изпълнителната власт – МС и специалния орган – 

Министерство на образованието, в единна държавна политика. Второ, в този 

процес е много важна и отговорността на висшите училища за качество на обра-

зованието и съответствието му с европейските изисквания. Вътрешната норма-

тивна уредба на отделните висши училища трябва да отразява спецификите на 

самата институция, съобразно образователния й профил. В този смисъл, конк-

ретната препоръка към висшите училища е: въз основа на Закона за висшето 

образование, Стратегията за развитие на висшето образование в РБ и другите 

нормативни актове в тази област, отделните висши училища също да разработят 

свои стратегии за развитие. Така АС на ИУ – Варна прие на 8.10.2015 г. страте-

гия за развитие на университета за периода 2015 - 2020 г. 

Бележки 

1. Съгласно Конституцията на НРБ от 1947 г., е уреден колективен държавен 

глава – Президиум на НС. 

2. Решение за откриване на „Международен колеж“ – Албена (ДВ, бр. 44/1999 

г.); Решение за откриване на „Европейски политехнически университет“ – 

Перник (ДВ, бр. 46/2010 г.); Решение за откриване на „Висше училище по 

застраховане и финанси“ – София (ДВ, бр. 75/2002 г.); Решение за откриване 

на Театрален колеж „Любен Гройс“ – София (ДВ, бр. 20/2002 г.); Решение за 

откриване на „Колеж по икономика и администрация“ – Пловдив (ДВ, бр. 

97/2003 г.); Решение за откриване на „Европейски колеж по икономика и уп-

равление“ – Пловдив (ДВ, бр. 80/2001 г.); Решение за откриване на „Колеж 

по туризъм“ – Благоевград (ДВ, бр.93/2003 г.); Решение за откриване на са-

мостоятелен колеж „Телематика“ – Стара Загора (ДВ, бр. 75/2002 г.). 
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3. Решение за закриване на Славянския университет (ДВ, бр. 24/1999 

г.);Решение за закриване наЧВУ самостоятелен колеж „Телематика“ – Ста-

ра Загора (ДВ, бр. 42/2010 г.). 

4. Данните са от Стратегия за развитие на висшето образование в РБ за пери-

ода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 18/2015 г.). 

5. Съгласно чл. 2 от Наредба-Закон за висшето търговско училище в гр. Сви-

щов „Д. А. Ценов“ – ДВ, бр. 200/1936 г. 

6. Съгласно чл. 2 от Закона за Висше техническо училище – ДВ, бр. 126/1941 

г. 

7. Съгласно чл. 1 от Закона за Висшето училище за телесно възпитание – ДВ, 

бр. 2/1942 г. 

8. Съгласно чл. 1 и чл. 4 от Закон за Университета – ДВ, бр. 19/1904 г. 

9. Закон за признаване като юридическо лице Свободния университет за по-

литически и стопански науки (Балкански близкоизточен институт) в София 

– ДВ, бр. 34/1924 г. 

10. Съгласно чл. 2 от Закона за висшето образование – ДВ, бр. 153/1947 г. 

11. Съгласно чл. 3 от Закона за висшето образование – ДВ, бр. 224/1948 г.; 

съгласно чл. 2 от Закона за висшето образование – ДВ, бр. 12/1958 г. 

12. Съгласно чл. 6 от Закона за народното просвещение – ДВ, бр. 17/1892 г. 

13. Съгласно чл. 5 от Закона за народното просвещение – ДВ, бр. 17/1892 г., 

народното просвещение обема: началното, средното, специалното и висше-

то учение. 

14. Съгласно чл. 4 и чл. 6 от Закона за народното просвещение – ДВ, бр. 

49/1909 г. 

15. Съгласно чл.1 от Закона за Държавното висше училище за финансови и 

административни науки–София – ДВ, бр. 126/1940 г. 

16. Съгласно чл. 2 от Закона за висшето образование – ДВ, бр. 153/1947 г. 

17. Съгласно чл. 3 от Закона за висшето образование – ДВ, бр. 224/1948 г. 
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Актуалност на бранд екстензирането и ефектите, произтичащи от него  

Актуалността на изследването произтича от факта, че прегледът на спе-

циализираната литература показва оскъдност на проучванията в областта на 

низходящо бранд екстензиране при нишови луксозни автомобили. Докато ня-

кои изследвания анализират потенциалните разлики между потребителските 

оценки на екстензии, дефинирани като „функционални” и „луксозни”, скорош-

ни изследвания подчертават, че простото разграничение между „функционал-

ни” и „луксозни” брандове могат да се окажат неадекватни, тъй като последните 

варират в широки граници на база на възприеман престиж и цена. В тази насока 

е важно да бъдат изяснени влияещите фактори и тенденциите, предразполагащи 

към низходящо екстензиране на луксозни автомобили.  

Това проучване на брандовете от клас „F” на потребителски пазар на нови 

автомобили в България се базира на фактори, свързани с екстензията на бранда 

и ефектите от нея върху имиджа. Коментираният фокус на проучването го разг-

раничава целево и географски от предишни изследвания. Съществен момент е 

не само проучването на характера на влиянието, но и идентифицирането и 

оразмеряването на ефектите в имиджов план. Тази технологична и имиджова 

еволюция представлява, от една страна, практически проблем, а от друга – 

интересен за маркетинговата теория и практика бизнес преход, произтичащ от 

процеса на екстензиране в резултат от детайлното сегментиране на пазара.  

 

 

 

                                         
1  Катедра Маркетинг, Икономически университет – Варна, България. e-mail: vladimir. 

zhechev@ue-varna.bg 
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Предмет и обект на дисертационния труд  

В страната нишовите луксозни автомобили са считани за носители на по-

висок социален статус, ексклузивност и положителен собствен имидж, което 

обуславя интереса да се проучи влиянието на екстензирането върху имиджа на 

основните брандове. В този смисъл обект на изследването са клиентите на 

нишовите брандове от клас „F” на Българския пазар на нови автомобили.  

Предмет на изследването са имиджовите ефекти (желани, нежелани и 

фактически постигнати) от низходящата екстензия на брандове от клас „F” 

върху имиджа на основните брандове в контекста на потребителския пазар на 

нови автомобили в България. Желаните ефекти могат да включват: положите-

лен трансфер на: ексклузивност, статус, репутация, емоционални връзки с бран-

да, възприемана стойност, осведоменост, както и наличие на сигурност, доверие 

и синергия между основния бранд и екстензията и обратно. Нежеланите ефек-

ти могат да включват, но не се ограничават до: трансфер на отрицателен имидж 

от екстензията към основния бранд (по разгледаните по-горе обобщаващи про-

менливи), загуба на контрол върху доверието и синергията и други. Фактичес-

ките ефекти целят да отразят практически получените резултати върху имиджа 

на основния бранд след екстензирането на нишовите автомобили, попадащи в 

клас „F” в България.  

Изследователска теза, цел и задачи на дисертацията  

Тезата на дисертацията е, че детайлното сегментиране на потребителския 

пазар на автомобилни компании от клас „F” е причина за низходящо екстензи-

ране на брандовете им в търсене на по-високи продажби, но същевременно – в 

бъдеще това може да предизвика нежелано размиване на имиджа на основния 

бранд. 

Целта на дисертацията е въз основа на научно-аргументиран анализ, тео-

ретични идеи и изследване на промяната в стратегическата ориентация на фир-

мите от клас „F” в България и съответно реакциите на техните клиенти, да се 

разработи и апробира методика за анализ и оценка на имиджовите ефекти от 

низходящото екстензиране на нишови луксозни автомобили и във връзка с това 

да се очертаят някои приложни аспекти (които да послужат в практиката и на 

компании от други браншове), както и да се формулират изводи и препоръки за 

минимизиране на възможни негативни имиджови ефекти. Във връзка с това се 

поставят и изпълняват следните научноизследователски задачи: (1) да се иден-

тифицират, анализират, систематизират, обобщят и да получат по-нататъшно 
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развитие съдържащи се в различни източници теории за стратегиите на ниши-

ране и екстензиране и за факторите, обуславящи възможния имиджоразмиващ 

ефект от низходящите бранд екстензии; (2) да се идентифицират, опишат, ана-

лизират, оценят, съвместят и да получат по-нататъшна адаптация подходящи 

фактори, които обуславят ефектите от низходящи бранд екстензии; (3) върху 

създадената теоретико-методологична основа да се разработи и апробира мето-

дика за изследване и измерване на ефектите на низходящи бранд екстензии при 

нишови луксозни автомобили в България.  

Основни теоретични заключения в дисертационния труд  

В заключение на теоретичния преглед могат да бъдат направени следните 

обобщения и разграничения: (1) Пазарната ниша има ограничен обхват; (2) 

Прилагането на нишов маркетинг изисква специализирани умения, които пома-

гат за постигане на диференциация и добавена стойност; (3) Нишовият пазар 

може да бъде защитен чрез създаване на бариери за навлизане (продуктови 

качества, отношения с клиентите и др.); (4) Бранд екстензирането е стратегия, 

при която едно и също име се прилага за различни продукти, с цел да се увели-

чи стойността на бранда, като е важно да се съблюдават сходството и връзката с 

основния бранд (Pina et. al., 2010). Въпреки доказаните предимства на тази 

стратегия, компаниите трябва да разграничават организационните мотиви за 

екстензиране и желанията на потребителите, които харесват основния бранд и 

тези, които проявяват интерес към низходящи екстензии; (5) Екстензирането 

може да бъде мотивирано от възможността за рентабилност в нов сегмент, 

докато при ниширането фокусът често пада върху отделни клиенти, а не хомо-

генни групи от такива. Стратегията на екстензиране обикновено се предприема 

на пазари, които се развиват динамично и привличат много конкуренти. При 

нишърите насочеността е върху необслужвани нужди и желания на клиентите 

на пазари със слаба/отсъстваща конкуренция.  

Нишовите луксозни автомобилни брандове, които предлагат различни 

продуктови линии, могат да предизвикат ниска степен на негативизъм у клиен-

тите, но не и когато става въпрос за такива, които значително се различават от 

основните за компанията (низходящи екстензии). Следователно, това изследва-

не се фокусира върху асоциациите и характеристиките на основните нишови 

луксозни брандове от клас “F” (като отправна точка) и ги съпоставя с тези на 

низходящите екстензии. 
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Изводи и обобщения за бранша  

От разгледаните характеристики и особености на бранша „Търговия с леки 

и лекотоварни автомобили до 3.5 т.” в България могат да бъдат направени след-

ните изводи и обобщения: (1) Търсенето на нови автомобили е колебаещо се през 

последните пет години (след достигнатия връх през 2008 г.), като с най-високи 

продажби се характеризира клас „C”. От друга страна, търсенето на автомобили 

втора употреба е доминиращо, въпреки високата средна възраст на автопарка в 

страната. Експертите предвиждат бавно съживяване на пазара в бъдеще. (2) На 

пазара на нови автомобили са представени почти всички световни автомобилни 

брандове. Поради „даунсайзинг” тенденциите в търсенето, предлагането е ориен-

тирано към модели от по-нисък клас. (3) От анализа на микросредата личи, че 

включилите се експерти се обединяват около мнението, че браншът е непривле-

кателен към момента, което е породено от високите постоянни разходи, ниските 

разходи за прехвърляне и бързите контрареакции на предложителите в страната. 

Експертите потвърждават и изградилата се тенденция за налагане на европейски 

позиционни стратегии в България. (4) Анализът на макросредата разкрива нега-

тивни демографски тенденции, но демонстрира положителни икономически 

прогнози. Последните могат да допринесат за очаквания от експертите ръст на 

продажбите на нови автомобили в България. (5) При прегледа на известни све-

товни и европейски класификационни схеми и поставянето на класификацията, 

приета от ААП, в този контекст личи, че промяната в моделната гама, принадле-

жаща към отделните класове в страната се променя много бавно. За частична 

причина може да се приеме високият брой нереализирани модели в дилърствата, 

които (в някои случаи) дори са излезли от производство, но се предлагат до из-

черпване на количествата; (6) Тенденциите в развитието на нишовите луксозни 

автомобили разкриват размиване на границите между класовете и обща насоче-

ност към низходящо екстензиране на премиум брандове.  

Методическа рамка за изследване на имиджо 

и ефекти от екстензиране  

За да разграничи основните структурни контексти, свързани с имиджовите 

ефекти от екстензирането, концептуалният е разделен на три полета. Поле 1 

включва шест обобщаващи променливи, които влияят върху клиентските нагла-

си (афективни, поведенчески и когнитивни), а от там – и върху имиджа на ос-

новния бранд: (1) „връзка със собствения имидж”; (2) „социални нужди”; (3) 

„нужда от уникалност”; (4) модни тенденции; (5) конформизъм; (6) опит на 
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клиентите с автомобили. Поле 2 разглежда няколко обобщаващи променливи: 

(1) ексклузивност, (2) статус, (3) репутация, (4) афективна връзка, (5) стойност, 

(6) осведоменост. В това поле се съпоставят също горепосочените обобщаващи 

променливи и променливите „сигурност” и „доверие”. Поле 3 разглежда ими-

джовите ефекти от екстензирането на нишови луксозни (Kim et. al., 2010) авто-

мобили и техните възможни проекции върху имиджа на основния бранд.  

До целевите респонденти се достигат по два начина: предварително подб-

рани с помощта на лични контакти в различни региони в страната и чрез отори-

зирани представителства (дилърства) на автомобили в България. Основният 

масив от респонденти е осигурен по преценка на посочените дилърства, като 

последните проявяват интерес към резултатите от проучването и активно съ-

действат за разпространението на анкетните карти. За всеки конструкт, заложен 

в операционалния модел, е представена една обобщаваща и няколко операцио-

нализиращи променливи. Приложени са 5-мерни Ликъртови скали. 

За оразмеряване на ефектите от низходящото екстензиране е използвана 

комбинация от количествени и качествени методи. Получените резултати са 

въведени и обработени с помощта на статистическия софтуер SPSS. Резултатите 

са анализирани и критично разгледани в контекста на съществуващата специа-

лизирана литература в областта. Степента на надеждност на прилаганите скали 

за заложените в концептуалния модел операционализиращи променливи се 

оценява чрез критерия Cronbach’s Alpha. Изследването на зависимостите е осъ-

ществено и посредством 
2
-анализ (Желев, 2000).  

Резултатите от изследването и някои приложни аспекти  

Осъществените анализи и апробирането на предложената методика дават 

основание да се направи извод, че низходящото екстензиране влияе върху ими-

джа на основните брандове в изследвания клас. От друга страна е открито дву-

посочно влияние между имиджа на основния бранд и екстензията (и съответст-

ващите им обобщаващи променливи). Наличието на разлики в средните оценки 

при някои от операционализиращите променливи, както и резултатите от про-

ведените регресионни и корелационни анализи позволяват да се твърди, че 

съществуват малко доказателства за имиджоразмиващи ефекти (Milberg et. al., 

1997; Pullig et. al., 2006) от екстензията към основния бранд (налице е сла-

ба/умерена степен за въздействие). 

Въз основа на доказаните връзки между включените в изследователския 

модел конструкти, може да се направи извод, че не е достатъчно ефектите от 

низходящото екстензиране да бъдат само анализирани и оценявани. Необходимо 
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е също така системно да бъдат управлявани, доколкото това е възможно предвид 

посочените ограничения от маркетингово и финансово естество. В условия на 

динамично развиваща се пазарна среда това би създало предпоставки за устано-

вяване на баланс в отношенията „доставчик – клиент” що се отнася до еднознач-

ното разбиране на имиджовата промяна на брандовете от клас „F”. Процесът на 

управлението на някои от ефектите ще бъде резултатен при условие, че не е са-

моцелен, а се възприема като неразделна част от дейността на оторизираните 

дилъри. В тази насока някои от основните принципи, които трябва да бъдат спаз-

вани при вземане на решение за екстензиране в браншове като (вкл. изследвания) 

потребителска електроника, IT и дизайнерски продукти, са следните: (1) Екстен-

зирането не е резонно, ако брандът не е добре познат и с добра репутация сред 

потребителите на новия пазар; (2) Екстензиите трябва да са логични и да съответ-

стват на потребителските очаквания; (3) При екстензирането трябва да има въз-

можност за пренасяне на отличителни черти, асоциирани с основния бранд, които 

да осигуряват конкурентно предимство на екстензията на новия пазар; (4) Екс-

тензиите, които могат да породят объркване или да повлияят негативно върху 

имиджа, трябва да бъдат избягвани; (5) Екстензирането в прекалено много класо-

ве носи риск от размиване на имиджа на бранда в дългосрочен план. 

Заключения 

Дисертацията може да послужи като методическа рамка за изследване на 

проекциите от низходящото бранд екстензиране при продукти от разграничими 

класове в различни държави. Включването на експерти и реални респонденти 

спомага да се избегнат недостатъците на някои предишни изследвания. Систе-

матизирането на практиките за ниширане и екстензиране и разработването и 

апробирането на методика за изследване на имиджови ефекти от екстензията на 

бранда могат да са полезни, както на предложителите на премиум брандове, 

така и на изследователи, които биха провели реплика-изследване за други авто-

мобилни класове, както и продукти като: потребителска електроника, IT, дизай-

нерски продукти и др.  
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