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СТАТИИ

УДК – 339.1
Econ Lit – L81

ОСНОВНИ ФАКТОРИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗВИТИЕТО
НА ТЪРГОВИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова

Търговията е тясно свързана с цялостното обществено-икономическо раз-
витие и като кръвоносна система оказва влияние върху отделните му елементи
и се влияе от тяхното състояние и развитие.

Цел на това изследване е да проследи промените в основните икономи-
чески фактори и да разкрие основните промени и проблеми при развитието на
търговията в България.

1. Основни икономически фактори за развитие на търговията

Основните групи фактори, като предпоставки за развитието на търговия-
та,са преди всичко:

1. Общата макроикономическа среда и икономическо развитие – брутен
вътрешен продукт – размер и растеж общо и на 1 лице; потребление,
доходи, спестявания, безработица; инвестиции; внос и износ, дълг.

2. Населението – брой, структура, образование, здраве, дълголетие.
3. Социалната среда – ред, законност, сигурност, жилищна осигуреност,

правосъдие.
4. Национални и регионални особености – история, традиции, опит, нагла-

си, особености.
Основни са общото икономическо развитие и макроикономическата сре-

да, като фактори за развитието на търговията.
През последните близо 10 години (табл. 1) до 2009 г. БВП у нас ежегодно

нараства с 5-6%, което е над средните темпове за Европейския съюз, но базата
в нашата страна е сравнително ниска и затова са необходими ежегодни темпо-
ве около и над 10%, за да може да се увеличат значително инвестициите и
доходите, чувствително да се подобри потреблението.

БВП на човек от населението нараства по-бързо от общия БВП за страна-
та, главно поради намалението на броя на населението – от отрицателния есте-
ствен прираст и от емиграцията. Има известно догонващо развитие у нас на
средното за страните от ЕС, но засега е доста бавно. БВП на 1 лице у нас за
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2008 г. е едва 41% от БВП на 1 лице за ЕС-27 (а преди за ЕС-25), но през 2002 г.
е едва 26% от него. Под влияние на световната икономическа криза, през 2009
г. има спад в БВП – общо и на 1 лице;очаква се спад или задържане и за 2010 г.
Тези изменения в БВП – положителни до 2009 г., но недостатъчни за ускорен
подем, влияят, както върху доходите и потреблението на населението, така и
върху инвестициите.

Таблица 1

Брутен вътрешен продукт в България – общо и на 1 лице1

При това се измени чувствително структурата на брутната добавена стой-
ност по икономически сектори, като за периода на прехода към пазарна иконо-
мика (1989 - 2009 г.) тези изменения са: делът на селското и горското стопан-
ство намалява от 18 на 6%; на индустрията, вкл. строителството – намалява от
51 на 30%, което е неблагоприятно, а на услугите – се увеличава от 31 на 64%.
В сферата на услугите основно значение има търговията – тя заема около 10-
11% от общия БВП и около 18% от БВП в сферата на услугите2.

Особено внимание като основна предпоставка за икономически растеж
има нарастването и целесъобразното насочване и използване на инвестициите,
особено в основен капитал (табл. 2).

Делът на бруто капиталообразуването от 33% от БВП през 1989 г. спада
на 8,4% през 1996 г., през следващите години варира между 10 и 20% и едва
през 2006 - 2008 г. надвишава 30%, но през 2009 г. отново спада (на 26%). През
това време, около 10 години (1996 - 2007 г.), делът на крайното потребление в
БВП заема 87-88%, вкл. и за сметка на отрицателното външнотърговско салдо
(износ-внос), като през 2007 г. спада на 85%, а през 2009 г. – на 81,5%. Отрицател-
ното външнотърговско салдо в БВП нараства и едва през кризисната 2009 г. на-
малява, макар да остава отрицателно (от -22,7% през 2008 г. на -7,7% през 2009
г.). Това нарастващо до 2009 г. отрицателно външнотърговско салдо допринася

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. БВП – общо в млн. лв.
верижен индекс към предх. год.

32402
104,5

34267
105,0

38823
106,6

42797
106,2

49361
106,3

56520
106,2

66728
106,0

66256
95,0

2. БВП на човек от населението– лв.
верижен индекс към предх. год.

4118
102,3

4426
107,5

4989
112,7

5529
110,8

6411
116,0

7379
115,0

8753
118,6

8735
99,8

3. БВП на човек от населението
 в щ. д.
 валутен курс – лева за 1 щ. д.

1983

2,077

2554

1,733

3168

1,575

3513

1,575

4111

1,560

5162

1,429

6548

1,337

6215

1,406
4. Индекси на БВП на човек от
населението при ЕС-25(27) = 100 26,0 31,0 31,8 33,0 34,0 35,0 41,0 

1 Основни макроикономически показатели. НСИ, С., 2007, с. 37-38, 48-50; Статистически спра-
вочник, НСИ, С., 2010, с. 121-127, 311; 2007, с. 207-214; 2008, с. 213.

2 Основни макроикономически показатели. НСИ, С., 2007, с. 38-39, 70-71 и Статистически спра-
вочник. НСИ, С., 2007, с. 209; 2008, с. 213; 2009, с. 124; 2010, с. 122.
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Таблица 2

Структура на крайното използване на БВП3

за повишаване дела на крайното потребление в БВП, но този по-голям внос,
отколкото износ, води до нарастване задлъжнялостта на страната и проблеми
свързани, с бъдещото икономическо развитие.

Чуждестранните преки инвестиции в нефинансови предприятия нараства-
ха преди кризата, особено след присъединяването ни към ЕС и с намалението
на корпоративния данък – особено от Австрия, Холандия, Германия и др., като
около 15% от тях са в търговията, но след 2008 г. силно намаляха.

Развитието на доходите и на потреблението на населението допринася пряко
за развитието на търговията (табл. 3).

Таблица 3

Доходи и разходи на 1 лице от домакинствата4

Както вече се посочи, делът на крайното потребление в БВП (табл. 2)
нараства, нараства в т.ч. и индивидуалното потребление, което се дължи до
голяма степен на отрицателното търговско салдо. Доходите на 1 лице от дома-
кинствата нарастват по-бавно и изостават чувствително, на което влияе нали-

Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
1. Доходи – лв. 1664 2579 2851 3347 3748 3867
2. Разходи – лв. 1450 2250 2580 3088 3521 3668
3. Потребителски разходи в % от
 разходите
в т.ч. за храна в % от разходите

84,9%

44,1%

86,3%

38,6%

86,1%

37,6%

85%

37,5%

85,2%

36,6%

85,7%

36,5%
4. Влог – лв. 34 66 95 107 133 167
5. Покупка на валута – лв. 1 0 0 1 0 0
6. Изплатен дълг и даден заем – лв. 32 87 108 123 124 166

Показатели 1989 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009
БВП 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Крайно потребление . 88,5 87,1 88,2 87,0 85,3 84,4 81,5
2. Бруто капиталообразуване

а) на основен капитал
б) физ. изм. на запасите

33.0 8,4
13,6
-5,2

18,3
15,7
2,6

28,0
24,2
3,8

31,8
26,0
5,8

36,8
29,8
7,0

38,3
33,3
5,0

26,2
24,8
1,4

3. Външнотърг. салдо
(износ-внос)

. 3,1 -5,4 -16,2 -18,8 -22,1 -22,7 -7,7

4. Статистическа разлика . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Статистически справочник. НСИ, С., 2010, с. 127; 2007, с. 213; 2004, с. 218; 1998, с. 179; 2008, с.
217.

4 Статистически справочник. НСИ, С., 2010, с. 103-105; 2007, с. 84-87; 2004, с. 77-80; 2008, с. 82-85.
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чието на неработещи и пенсионери. Голям дял в разходите на човек от дома-
кинствата у нас заемат разходите за храна – около 37% за 2009 г. (при 44% през
2000 г.), което е израз на голяма бедност. Влоговете на населението нарастват,
но се колебаят между 2-3% от годишните доходи5. Основен източник на доход
на домакинствата (около 50%) е работната заплата, следвана от пенсиите (бли-
зо 30%), доходите от домашното стопанство и др.

Потреблението на населението след 1995-1997 г. нараства, но общо взето
остава под равнището преди прехода (табл. 4).

Таблица 4

Потребление на някои хранителни продукти
на човек от населението в България6

Потреблението в натура на всички основни хранителни стоки на 1 лице от
населението в годините на преход значително намалява, а потреблението и ин-
вестициите са основа за развитието. Въпреки, че по доходи вече достигнахме
равнището преди прехода, то по потребление сме още далеч от достигане на
предишното потребление.

Следователно, икономическите фактори и условия за развитие на търгови-
ята с потребителски стоки се развиват сравнително благоприятно, но има и
проблеми. Проблем е, че догонващото икономическо развитие трябва да бъде
по-ускорено и по-ускорено да нарастват доходите и потреблението. Няма дос-
татъчно българско производство на храни и големият внос ги оскъпява.

2. Основни промени и проблеми при развитието на търговията

Основните промени в развитието на търговията са свързани главно с бързо-
то количествено увеличение на ресурсите в нея – ДМА, заети лица, брой на
търговските обекти за продажби на дребно (табл. 5 и 6).

По години:Продукти
1987 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009

1. Хляб и хлебни изделия, кг. . 170,2 155,5 134,8 121,2 116,6 111,5 109,5 105,9
2. Месо и месни произведения, кг. 73,3 54,5 38,2 33,5 37,6 40,6 42,2 43,3 45,0
3. Риба и рибни продукти, кг. 8,3 2,6 3,5 3,3 4,2 4,3 4,3 4,6 4,8
4. Мазнини, кг. 23,1 17,0 14,2 13,4 15,3 15,7 15,3 15,2 15,6
5. Мляко и млечни продукти, кг. 196,0 136,1 74,0 60,2 60,5 60,4 60,5 59,3 61,0
6. Яйца, бр. 263 166 141 127 136 133 128 127 131
7. Захар, захарни и сладк.
изделия, кг. 35,7 16,7 14,5 13,6 15,9 15,8 15,8 15,9 15,8

8. Зеленчуци, кг. 115,0 98,2 85,8 57,4 59,9 64,8 63,3 65,2 68,4
9. Плодове, кг. 110,0 74,2 68,6 34,6 36,2 37,8 38,8 39,9 44,3

5 Изчислено по табл. 3.
6 По данни от Статистически справочник. НСИ, С., 2004, с. 81; 2006, с. 86 и 2007, с. 88; 2008, с. 86
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Таблица 5

Инвестиции за ДМА, придобити ДМА и заети лица7

Инвестициите в ДМА и придобитите ДМА в търговията и общо за страна-
та нарастват и абсолютно (до 2009 г.), и относително и от около 13% през 2001
г. достигат 22-23% през 2008 и 2009 г. Това е едно голямо увеличение на този
основен ресурс, свързан с МТБ, с обзавеждането и оборудването на търговски-
те обекти, с машините и съоръженията в търговията. Основен израз на нара-
стването на ДМА е увеличението на броя на обектите за продажби на дребно
на населението.

Таблица 6

Брой обекти за продажби на дребно8

Показатели 2000 2001 2005 2006 2007 2008 2009
1. Инвестиции в ДМА –

общо в млн. лв.,
в т.ч. търговия и ремонт

%

5409,4 6694,3

880,4
13,2

13262,5

1888,4
14,2

17742,9

2588,1
14,6

21935,0

3290,3
15,0

29424,2

6828,3
23,2

21128,1

4665,4
22,1

2. Придобити ДМА – общо
в млн. лв.,

в т.ч. търговия и ремонт
%

4684,3 5969,6

803,7
13,5

11388,2

1650,9
14,5

15370,5

2226,2
14,5

17708,6

2556,3
14,4

22261,1

5832,5
26,2

16738,0

3833,3
22,9

3. Заети лица по ик. дейности–
общо в хил. бр.,

в т.ч. търговия и ремонт
%

3239,2

383,9
11,9

3214,7

397,5
12,4

3495,3

487,1
13,9

3612,0

507,7
14,2

3726,7

530,2
14,3

3825,3

546,9
14,3

.

.

.

7 Изчислено по Стат. справочник. С., НСИ, 2010, с. 107; 2008, с. 60, 116-120; 2007, с. 114-118;
2004, с. 106-110; 2001, с. 98-101 и Стат. годишник. С., НСИ, 2007, с. 94-95.

8 Статистически годишник. НСИ, С., 1991, с. 276-277 и Статистически справочник. НСИ, С., 2001,
с.153; 2007, с. 177-178; 2008, с. 179-180.

Видове обекти 1990 2000 2005 2006 2007 2008
Общо
верижни индекси

41 723
100

100 022
240

110 384
101

112 675
102

113 550
101

115 056
101

I. Магазини
верижни индекси
1. за хр. стоки
2. за нехр. стоки
3. смесени м-ни

34 423
100

150 97
15 206

4 120

98 192
286

45 947
52 245

–

106 564
101

45 888
60 676

–

10 8798
102

45 518
63 280

–

109 691
101

45 136
64 555

–

111 370
102

43 784
67 586

–
II. Будки, лавки, павилиони 7 300 . . . . .
III. Бензиностанции . 1 830 2 858 2 898 2 904 2 882
IV. Газостанции – – 962 979 955 804



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
1 4

Броят на обектите за продажби на дребно нараства от 41 723 през 1990 г.
на 115 056 (в т.ч. 111 370 магазини) през 2008 г., или увеличение от 2,8 пъти, в
т.ч. на магазините – 3,2 пъти. Такова ускорено количествено увеличение на
търговските обекти не е имало през други периоди. В периода 2000 - 2008 г. от
общия брой магазини, тези за хранителни стоки намаляват от 47% на 39%, а за
нехранителни стоки се увеличават от 53% на 61%. Ще продължат да се разви-
ват и да бъдат конкурентноспособни главно големи и средни на големина обек-
ти към утвърдени големи търговски вериги и малки луксозни бутикови магази-
ни по главните и оживени улици на големите градове. Заетите лица в търговията
също нарастват и са 547 хил. броя през 2008 г., което е над 14% от общо заетите
лица в страната (3825,3 хил. бр.), при 12% през 2000 г. (253 хил. бр. от общо 2943
хил. бр.).

Подобри се цялостно мениджмънта на търговската дейност, особено в
големите търговски вериги и обекти под влияние на навлизане на световни
търговски вериги у нас и засилване на конкуренцията.

Оборотът в търговията (табл. 7) нарасна и се промени неговата структу-
ра. Оборотът от продажба на нехранителни стоки нараства по-бързо, отколкото
оборота от хранителни стоки. Освен това става ясно, че търговията на едро
заема много висок дял в общия оборот, макар, че този дял намалява и делът на
търговията на дребно нараства. Освен това, през 2009 г. намалява чувствител-
но оборотът в търговията – и общо, и в т.ч. в отделните й направления.

Таблица 7

Оборот в търговията в България9

Ако се сравнят приходите и разходите в сектор търговия и ремонт и състав-
ните му дейности, може да се направи преценка в значителна степен за иконо-
мическата ефективност на тези дейности (табл. 8 и 9).

В млн. лв. Структура в %Продукти
2000 2008 2009 2000 2008 2009

Сектор търговия – общо, в т.ч.: 22 617 89 373 72 614 100 100 100
1. Търг. на едро, вкл. търг.
посредничество 16 741 60 153 48 737 74,0 67,3 67,1

2. Търг. с автомобили, рез. части,
гор. и смаз. м-ли 2 537 7 830 4 601 11,2 8,8 6,3

3. Търг. на дребно и ремонт на
лични вещи и стоки за
домакинството

3 339 21 390 19 276 14,8 23,9 26,6

9 Статистически справочник. НСИ, С., 2010, с. 183; 2008, с. 181; 2007, с. 179; 2004, с. 184-185;
2001, с. 158-160; 2004, с. 186-187. Статистически годишник 2009, с. 359.
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Таблица 8

Основни икономически резултати в сектор търговия и ремонт10

Таблица 9

Икономически резултати в сектор търговия и ремонт
по икономически дейности за 2005 и 2008 г. в млн. лв.11

Данните от табл. 8 показват, че през периода 2005-2008 г. приходите от
търговска дейност ежегодно нарастват между 17 и 19%, а разходите нарастват
между 15 и 19%. Ефективността, като съотношение между приходите и разхо-
дите се колебае от 103 до 105 лв. приходи на 100 лв. разходи.

Данните от табл. 9 показват развитието на приходите и разходите в трите
основни съставни дейности на сектор търговия и ремонт. Най-изгодна е търго-
вията с автомобили, резервни части, горива и смазочни материали. Тук на 100
лв. разходи се осигуряват най-високи приходи. Над средната ефективност за
сектора е и търговията на дребно. Търговията на едро, вкл. търговското по-
средничество, има над средната за сектора ефективност, но тук и приходите и
разходите са най-големи и всеки процент ефективност включва голям обем
приходи. При това и в приходите и в разходите е включена покупната стойност
(балансова стойност) на продаваните стоки.

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
1. Приходи от дейността 54 888 65 532 76 600 91 118
     верижни индекси към предх. год. . 119,4 116,9 118,9
2. Разходи за дейността 53 288 63 173 72 864 86 863
     верижни индекси към предх. год. . 118,6 115,3 119,2

Ефективност на база приходи ( 100.
разходи
приходи ) 103,0 103,7 105,1 104,9

2005 г. 2008 г. 100.
разходи
приходи

Дейности Приходи от
дейността

Разходи за
дейността

Приходи от
дейността

Разходи за
дейността 2005 г. 2008 г.

Общо 54 888 53 288 91 118 86 863 103,0 104,9
1. Търг. на едро, вкл.
търг посредн. 39 599 38 591 60 941 58 337 102,6 104,5

2. Търг. с автомобили,
части, гор. и смаз. м-ли 6 755 6 474 7 995 7 502 104,3 106,6

3. Търг. на дребно и
ремонт на лични вещи и
стоки за дом-вото

8 534 8 223 22 182 21 024 103,8 105,5

1 0 Изчислено по статистически годишник, С., НСИ, 2009, с. 365-366; 2007, с. 369; 2006, с. 395-396.
1 1 Пак там
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Основните проблеми в развитието на търговията у нас могат да се
обобщят главно в следните насоки:

1. Силно издребняване и деконцентрация при обектите за продажби на
населението, особено през първото десетилетие на прехода. Откриха се много
на брой малки минимаркети и други малки магазини. Докато през 1990 г. сред-
ната площ на търговската зала на един магазин е 60 кв. м., което е малко, то
през 2000 г. намалява под 30 кв. м., което е крайно нерационално. През второто
десетилетие на прехода започна процес на концентрация, с по-ускорено разви-
тие на супермаркети, хипермаркети, молове, с което качествено се променя
МТБ на търговията, а това води до фалит и намаляване броя на част от малки-
те нецелесъобразни обекти.

2. Навлизане ускорено у нас на чуждестранни търговски вериги. Това се
отрази благоприятно на модернизиране и повишаване качеството на търговска-
та дейност у нас – нови формати, добри технологии, голямо стоково разнообра-
зие, повишаване културата на обслужване. В същото време печалбите от чуж-
дестранните вериги основно се изнасят в чужбина към фирмата майка и се
използват в чужбина, а в същото време много дребни търговски обекти у нас
фалират под влияние на изградените в съседство нови големи обекти. Може да
се помисли по-добре към предварителните изисквания пред чуждестранните
вериги – да инвестират у нас голяма част от получени у нас печалби. Същевре-
менно големите търговски вериги оказват силен натиск и диктат върху българ-
ските производители на потребителски стоки за ниски цени на доставките и
така изземват част от възможната им печалба, или преструктурират печалба-
та между производители, търговци на едро и търговци на дребно.

3. Националният капитал в търговията е малък и раздробен, което го пра-
ви недостатъчно конкурентноспособен. Същевременно перспективни са сред-
ните по големина, така наречени удобни магазини, главно за хранителни стоки,
което представлява поле за прилагане на националния търговски капитал. Тези
обекти могат да бъдат по-успешни, ако са уедрени в големи търговски вериги,
а не функционират като отделни самостоятелни търговци.

4. Търговията на едро, вкл. търговското посредничество, заема много висок
относителен дял в оборота общо на търговията в България – през последните 10
години между 74% през 2000 г. до 67% през 2009 г., което включва и потребителски
и индустриални стоки. Това означава, че участват много посредници и има много
препродажби в търговията на едро, което оскъпява стоките и които все още недо-
статъчната конкуренция не отстранява. Все пак, през последните години се наблю-
дава забавяне в темповете на развитие на търговията на едро и известно намале-
ние на относителния й дял в общия обем продажби в сектор търговия.

5. Заетите лица в търговията абсолютно и относително нарастват, но имат
под средното равнище на образование и заплати. Те имат нужда от по-висока
квалификация – по-високо образование, по-голям опит, по-голямо стимулиране,
по-гъвкава, вкл. почасова заетост, облекчаване условията на работа и други
грижи, с оглед по-висока производителност на труда и по-висока култура на
търговското обслужване.
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PRINCIPAL FACTORS AND ISSUES IN THE DEVELOPMENT
O F  T R A D E  I N  B U L G A R I A

Prof. Dr Ec. Sc. Nikolinka Salova

A b s t r a c t

In the study there are outlined the changes in the main economic factors for the
development of trade – GDP – both as a total and per capita, investment, consumption, earnings,
savings, import and export, debt, etc. There are revealed the main changes and issues in the
development of trade – investment, TFA, number of employed persons, number of retail outlets,
turnover, main economic outputs. The problems lie in the numerous micro outlets, the role of
the foreign chains in this country, in the existence of a great number of intermediaries in
wholesale trade, the insufficient education and low average salaries of the employed persons.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ
В БОЛГАРИИ

Проф. д-р эк. н. Николинка Сылова

Резюме

В исследовании рассматриваются изменения основных экономических факторов
развития торговли – БНП в целом и на душу населения, инвестиций, потребления, дохо-
дов, сбережений, импорта, экспорта, задолженности и пр. Внимание уделяется также и
основным изменениям и проблемам развития торговли – инвестициям, долговремен-
ным материальным активам, численности занятых, количеству объектов розничной сети,
обороту, основным экономическим результатам.

Проблемы следует также искать в многочисленных мелких объектах, в роли зару-
бежных сетей в стране, в наличии множества посредников в оптовой торговле, в недоста-
точном образовании и низкой заработной плате занятых лиц.
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МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
И ТЯХНАТА ПРИЛОЖИМОСТ В БЪЛГАРИЯ

Доц. д-р Пламен Илиев

Основно изискване към оценителската професия е да осигурява добри
практики, в съответствие с общоприети стандарти,и да съблюдава действащи-
те наднационални и национални законодателства. За оценителската дейност в
България е в сила задължението да се осъществява в рамките на националното
законодателство и законодателството на Европейския съюз. Българското сче-
товодно и данъчно законодателство в значителна степен е хармонизирано с
европейските и международните стандарти в тази област, но за съжаление на-
ционалното законодателството в областта на оценяването на активи изостава и
не кореспондира с такива важни регламенти като Международните стандарти
за оценяване (IVS)1, Европейските стандарти за оценяване (EVS)2, Директива
2006/48/ЕС за изискванията към кредитните институции3, Директива 2006/123/
ЕС за услугите4, Директива 91/674/ЕЕС за годишните счетоводни отчети и кон-
солидираните счетоводни отчети на застрахователните компании5, Бялата кни-
га за интеграцията на пазарите на ипотечни кредити в ЕС6 и др.

Резултатите от извършено от нас изследване на оценителската практика в
България през последните десет години показват наличието на редица нереше-
ни въпроси, свързани със стандартизацията на оценителската дейност, прилага-
не на общоприетите принципи за оценяване и принципите за професионална ети-
ка, подготовката и сертифицирането на оценителите, както и с действащото в
това направление национално законодателство.

Наличието на пропуски в практиката на бизнес оценяването и инвестира-
нето в реални и финанасови активи представлява основното предизвикателство
на автора за написване на тази статия. Основен акцент в нея е необходимостта
от прилагане на международно признати стандарти за оценяване и редица еле-
менти от европейското законодателство в оценителска практика у нас.
1 International Valuation Standards, 8th edition, IVSC, London, 2007
2 European Valuation Standards 2009, 6th edition, TEGoVA, 2009
3 Directive 2006/48/EC of the European parliament and of the council of 14 June 2006 relating to the taking up

and pursuit of the business of credit institutions (recast). Official Journal of the European Union L 177/1
4 Directive 2006/123/EC of the European parliament and of the council of 12 December 2006 on services

in the internal market. Official Journal of the European Union L 376/36
5 Council Directive 91/674/EEC of 19 December 1991 on the annual accounts and consolidated accounts

of insurance undertakings.Official Journal L 374 , 31/12/1991 P. 0007 - 0031
6 White Paper on the Integration of EU Mortgage Credit Markets. Commission of the  European

Communities. Brussels, 2007
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Международните стандарти за оценяване (МСО) се приемат и публику-
ват от Международния комитет по стандарти за оценяване, който е създаден
през 1981 г. в отговор на разширяването на дейността на международните фи-
нансови институции и интеграцията на националните пазари в Европа и света7.
Характерна особеност на МСО представлява обстоятелството, че те са разра-
ботени преди всичко за целите на финансовите отчети и в този смисъл в значи-
телна степен са съобразени с Международните счетоводни стандарти (МСС).

Последното осмо издание на МСО (публикувани 2007 г.) включва три ос-
новни стандарта за оценяване (МСО 1 – Пазарна стойност, като база за
оценка; МСО 2 – Бази за оценка, различни от пазарната стойност; МСО
3 – Съставяне на отчета за оценка), три приложения за оценяване (МПО 1 –
Оценка за целите на финансовата отчетност; МПО 2 – Оценка за целите
на ипотечното кредитиране; МПО 3 – Оценка на активите на публичния
сектор за целите на финансовата отчетност) и петнадесет ръководства за
оценка на различни видове активи (МР 1 – Оценка на недвижимо имуще-
ство; МР 2 – Оценка на наем; МР 3 – Оценка на машини и оборудване;
МР 4 – Оценка на нематериални активи; МР 5 – Оценка на движимо иму-
щество; МР 6 – Оценка на бизнес; МР 7 – Оценка при наличие на опасни и
токсични вещества; МР 8 – Разходен подход за целите на финансовата
отчетност; МР 9 – Анализ на дисконтираните парични потоци за целите
на пазарната оценка и инвестиционния анализ; МР 10 – Оценка на селс-
костопанско имущество; МР 11 – Експертиза (рецензиране) на оценките;
МР 12 – Оценка на специализирано търговско имущество; МР 13 – Оцен-
ка за целите на данъчното облагане на имуществото; МР 14 – Оценка на
имуществото в добивната промишленост; МР 15 – Оценка на обектите
на културното, историческото и архитектурното наследство).

МСО 1 – Пазарната стойност като база за оценка, представя в § 3.1
общоприетото разбиране за пазарна стойност, според което „пазарната стой-
ност е разчетна величина, равна на паричната сума, за която се предполага
преминаването на имуществото от един собственик в друг към датата на оцен-
ката, в резултат на търговска сделка между доброволен купувач и доброволен
продавач при обективен маркетинг, като се предполага, че всяка страна е дей-
ствала компетентно, съзнателно и без принуда” 8. В това понятие има няколко
ключови момента, свързани с „разчетната парична сума”, „преминаване на
имуществото от един собственик в друг”9, „датата на оценката”, „доброволен

7 Сега е в сила осмото издание на стандартите, прието през 2007 г. (International Valuation Standards,
8th edition, IVSC, London, 2007). През 2009 г. Бордът по международни стандарти за оценяване
публикува проект за обновяване и подобряване на действащите МСО, който след редица об-
съждания в подобрен вариант отново е публикуван през февруари 2011 г. за последващо об-
съждане. Предвижда се новите стандарати за оценяване да влязат в сила от 1 януари 2012 г.

8 Вж. International Valuation Standards, 8th edition, IVSC, London, 2007, p. 76.
9 В повечето случаи МСО обслужват оценката на различни видове имущество, но когато става

въпрос за оценка за целите на финансовата отчетност терминът «имущество» може да се замени
с термина „актив” (вж. § 3.2 он МСО).
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заинтересован купувач и доброволен заинтересован купувач”, „резултат от
търговска сделка”, „проведен обективен маркетинг”, действие на страните по
сделката компетентно, съзнателно и без принуда”, които взети заедно предста-
вят пълната характеристика на понятието „пазарна стойност”.

От оценителска гледна точка, в контекста на понятието „пазарна стойност”
разчетната парична сума е сумата, която може да бъде платена за оценяваното
имущество (активи), най-високата и достижима за продавача цена, както и най-
изгодната цена от достижимите такива за купувача. Основно изискване на този
стандарт е предполагаемата цена в парично изражение да няма връзка с никакъв
елемент на принуда, т.е. да няма условия или обстоятелства по сделката, които
водят до намаляване или повишаване на цената като: специфика на източниците
на финансиране, покупка и обратно отдаване под наем, сделка между свързани
лица (трансферно ценообразуване), продажба в условията на несъстоятелност и
ликвидация, покупка при завишен инвеститорски интерес и др.

Съществено значение за разглежданото понятие има разбирането за заин-
тересования продавач като страна, която има желание да продаде даден актив,
но не на всяка цена. По подобен начин е и разбирането за заинтересования
купувач като страна, която има желание да купи даден актив, но не е готова да
плати всяка искана от продавача цена. Всяко отклонение от това разбиране би
ни извело извън обхвата на разбирането за пазарна стойност и би ни препратило
към други бази за оценяване, различни от пазарната стойност.

В основата на понятието „пазарна стойност” е заложено изискването за
извършен обективен маркетинг, т.е. за реализация на възможно най-добрия на-
чин на търсене или предлагане при наличие на достатъчно време за това, както
и изискването за търговска сделка между страни, които имат независими търгов-
ски отношения.

В § 3.3. от МСО 1 се съдържа една важна особеност на понятието „пазар-
на стойност”, която в оценителската практика у нас често се пропуска и води
до регистриране на отклонения от очакваните справедливи резултати от оцен-
ката. Става въпрос за разбирането, че при определянето на пазарната стойност
на един актив не се вземат под внимание разходите за осъществяване на него-
вата продажба или покупка, както и не се отчитат произтичащите от сделката
данъчни задължения. Разбира се, при вземане на управленско решение за по-
купка или продажба на активи, това не отменя необходимостта от отчитане на
произтичащите от сделката данъчни ефекти. В този смисъл, от гледна точка на
инвестиционното бизнес планиране, прилагането на методите за инвестиционен
анализ и избор е наложително да бъде комбинирано с изследване на данъчните
ефекти от потециалната сделка, което все още не би могло да се каже, че масо-
во присъства в практиката на българските инвеститори.

МСО 2 – Бази за оценка, различни от пазарната стойност, включва
представянето на базите за оценяване извън обхвата на МСО 1 и установяване
на различията между тях и пазарната стойност, като същите се прилагат за
цели, различни от финансовите отчети.
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Този стандарт включва редица бази за оценяване, различни от пазарната
стойност като: справедлива стойност (Fair Value), инвестиционна стойност или
ценност (Investment Value or worth), специална стойност (Special Value) и си-
нергична стойност (synergistic value).

В сравнение с изданието от 2005 г. от обхвата на МСО 2 отпадат седем други
непазарни бази за оценяване: стойност в употреба (value in use), стойност на дей-
стващо предприятие (Going Concern Value), застрахователна стойност (Insurable
Value), стойност за целите на данъчното облагане (Assessed, Rateable, or Taxable
Value), стойност за скрап (salvage value), ликвидационна стойност или стойност за
принудителна продажба (Liquidation or Forced Sale Value); ипотечна стойност или
стойност за ипотечно кредитиране (Mortgage Lending Value). В последното осмо
издание от 2007 г. част от тези термини са представени в приложенията и ръковод-
ствата към оценителските стандарти, а друга част са приети по-скоро като предпо-
ложения, свързани със състоянието на актива и обстоятелствата, при които ще
бъде извършена размяната. Като пример за подобни предположения и състояния
на актива, подлежащ на оценка, могат да се посочат: стойност на действащо пред-
приятие, ликвидационна стойност, стойност за скрап и др.

Базите за оценка, различни от пазарната стойност, са обединени в три гру-
пи: бази за оценка, специфични за предприятията, бази за оценка, специфични за
страните по сделката и бази за оценка, основаващи се на действащото законо-
дателство или сключени договори. Приложението на конкретна база за оценка
предполага определяне на допусканията, характеризиращи състоянието на пред-
приятието и конкретните условия към датата на оценката (действащо предпри-
ятие, предприятие в ликвидация и др.).

Нов момент при този стандарт представлява справедливата стойност, ко-
ято от оценителска гледна точка е по-широко понятие от пазарната стойност.
Разбирането за справедлива стойност е взаимстваното от Международните
счетоводни стандарти (МСС) и по-конкретно МСС 16, § 6, която се разглежда
като сумата, за която даден актив би могъл да бъде разменен между информи-
рани и желаещи страни при една пряка сделка.10

От позицията на МСС, справедливата стойност като база за оценяване за
финанасовата отчетност, не би следвало да се различава от пазарната стойност и
това обстоятелство е отразено в МПО 1. Но при разглеждането на справедлива-
та стойност по смисъла на МСО 2 се вземат под внимание обстоятелства, които
не биха били отчетени при определяне на пазарната стойност. В този смисъл,
справедливата стойност представлява цена, която се приема за справедлива меж-
ду съответните страни, но не предполага, че активът е бил предмет на подходящ
и обективен маркетинг, и може да бъде различна от пазарната стойност.

Инвестиционната стойност също е една от базите за оценяване, различна
от пазарната стойност, която, от гледна точка на оценителската теория, е един
от основните стандарти на стойността. Тази стойност се свързва с интересите

1 0 Вж. International Valuation Standards, 8th edition, IVSC, London, 2007, p. 31, European Valuation
Standards 2009, 6th edition, TEGoVA, 2009, p. 31
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на конкретен инвеститор и отразява неговите специфични изисквания и ограни-
чителни условия (минимална изисквана норма на възвръщаемост, максимален
размер на собственото участие в инвестирания капитал и др.). Обичайно инве-
стиционната стойност е под равнището на пазарната стойност на оценявания
актив. В случая е необходимо да се отбележи, че съществува значителна раз-
лика между инвестиционната стойност на един актив и пазарната стойност на
същия актив в качеството му на инвестиционен имот.

Определянето на инвестиционната стойност на активите предполага задъ-
лбочена подготовка на оценителската колегия по въпросите на инвестициите и
инвестиционния процес, капиталовото бюджетиране, времевата стойност на
парите, теорията на риска, корпоративните финанси, счетоводното и данъчното
законодателство и др.

Специалната стойност в МСО 2, по подобие на европейските стандарти за
оценяване (ЕСО 2),11 се определя като допълнителна стойност за собственика
или ползвателя, която е над равнището, съответстващо на пазарната стойност
по смисъла на МСО 1. Във връзка с тази база за оценяване се въвежда и поня-
тието „специален купувач”, представляващ купувача, за който даден актив има
особена стойност и неговите предимства не биха могли да се използват от дру-
ги потенциални купувачи на пазара.

Синергичната стойност е също база за оценяване, различна от пазарната
стойност, и представлява „допълнителен елемент на стойност, създаден от обе-
диняването на два или повече интереса, когато стойността на обединения инте-
рес е по-голяма от сумарната стойност на двата първоначални интереса”12.
Тази стойност обикновено възниква при придобиване на съседни недвижими
имоти, което ангажира оценителя при наличие на доказателства за обединяване
на интереси да приложи синергичната стойност като база за оценяване. Същев-
ременно оценителската колегия трябва да бъде внимателна и при наличие на
синергична стойност за няколко съседни страни (в случая собственици на съсед-
ни имоти), по-скоро би следвало да възприеме стандарта на пазарната стой-
ност при отчитане на посоченото по-горе обстоятелство.

МСО 3 – Съставяне на отчета за оценка – регламентира редица прави-
ла и изисквания, свързани с последния етап от оценителския процес, като: зада-
нието за оценка, базата за оценяване, целта и ефективната дата на оценката,
наименованието на клиента, приетите допускания и ограничителни условия при
извършване на оценката, идентифициране и описание на обекта на оценка, ре-
зултатите от анализа, обосновка на избора и представяне на методите за оцен-
ка, ориентировъчните резултати по избраните методи, заключението за стойно-
стта на оценявания обект, професионалната квалификация на оценителя и др.

В областта на бизнес оценяването, извършването на оценката и изготвя-
нето на оценителския доклад се основават и на предоставените от възложителя

1 1 Вж. European Valuation Standards 2009, 6th edition, TEGoVA, 2009, p. 32.
1 2 Вж. International Valuation Standards, 8th edition, IVSC, London, 2007, p. 88 и European Valuation

Standards 2009, 6th edition, TEGoVA, 2009, p. 32.
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на оценката резултати от осъщественото по негово възлагане и със съгласието
на досегашния собственик предварително комплексно обследване на оценява-
ния обект, което в консултантския бизнес се среща под наименованието „дю
дилиджънс” (due diligence).

МПО 1 – Оценка за целите на финансовите отчети, е един от най-
активно използваните съставни елементи на оценителските стандарти. Задача-
та на това приложение намира израз в представянето на основните принципи
при изготвяне на оценки за целите на финансовите отчети на компаниите. Съгласно
§ 1.2. на приложението, ключов момент в оценката за целите на отчетността на
компаниите представлява съблюдаването на представените в стандартите (МСС
и МСО) тълкувания на отделни понятия, обективността и пълното разкриване
на всички факти и обстоятелства, имащи отношение към оценката, в удобен за
възприемане от ползвателя формат.

В приложението са представени редица основни понятия като пазарна стой-
ност, специализирано имущество, амортизирани разходи за замяна, подобрения
и редица понятия от приетите през 2004 г. МСФО (отчетна сума, генерираща
единица, амортизируема сума, амортизация, икономически срок на годност, спра-
ведлива стойност, загуба от обезценка, инвестиционни имоти, нетна реализиру-
ема стойност, остатъчна стойност, стойност в употреба и др.).

Сега е в процес на обсъждане деветото издание на МСО, в което ще бъдат
отразени настъпилите промени в приетите през 2008 г. МСС и ще влезе в сила
от 1 януари 2012 г.

МПО 1 има пряка връзка и зависимост с международните счетоводни
стандарти и по-конкретно МСС 16 – Имоти, машини и съоръжения, МСС 36 –
Обезценка на активи, МСС 40 – Инвестиционни имоти и др. Използването на
един или друг стандарт зависи от съществуващата класификация на активите
по баланса на дружеството.

Представените определения за използваните в тези стандарти термини
имат съществено значение за оценителите и тяхната независима и безпристра-
стна оценка. В МСС 16 е представено значението на балансовата стойност,
цената на придобиване, специфичната за предприятието стойност, справедли-
вата стойност и др. В контекста на този стандарт в оценителската практика
най-често се използва справедливата стойност, която представлява „сумата, за
която един актив може да бъде разменен между осведомени и желаещи не-
свързани лица в сделка при справедливи пазарни условия”13.

В § 6.8.2 на МПО 1 са регламентирани въпросите за обезценката на акти-
ви и тяхната връзка с МСС 36. Особеното в случая е изискването, че при възник-
нала обезценка, възстановимата стойност на актива се определя като по-висо-
ката от справедливата стойност, намалена с разходите за продажба на актива и
стойността в употреба.

В МСС 40 е представено значението на редица термини, използвани в оце-
нителската практика, като цена на придобиване, справедлива стойност, инвес-
1 3 Пак там, с. 72.
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тиционен имот, използван от собственика имот и др. По смисъла на този стан-
дарт, инвестиционните имоти представлявят недвижими имоти (земя или сграда
или части от сграда, или и двете), интересът от които се получава под формата на
наем или под формата на увеличаване на инвестираният в него капитал.

При избор на модела на справедливата стойност при оценяване на инвес-
тиционни имоти същата представлява „сумата, за която един актив може да
бъде разменен в сделка при справедливи пазарни условия между несвързани,
осведомени и желаещи страни”14. От гледна точка на теорията за оценяване,
при извършване на оценка на инвестиционни имоти е задължително прилагане-
то на приниципа на най-доброто и максимално ефективно използване, т.е. възпри-
емането на тази функция на актива, която генерира най-високи доходи, юриди-
чески е допустима и физически (от конструктивна гледна точка) възможна.

МПО 2 – Оценка за целите на ипотечното кредитиране – представя
регламента за оценка на активи, които се предлагат или приемат за обезпече-
ние. Приложението за оценяване включва няколко термина от МСО като пазар-
на стойност, ипотека, специализирано имущество, имущество, свързано с търго-
вията, заменящо термина „специализирано търговско имущество” от седмото
издание на стандартите и определения, взаимствани от законодателството на
ЕС (Директива 2006/48/ЕС), сред които се откроява ипотечната стойност
(mortgage lending value) 15.

Ипотечната стойност (стойност за целите на ипотечно кредитиране) пред-
полага изключване на спекулативните елементи при нейното определяне. Опре-
делението за тази стойност е представено в Директива 2006/48/ЕО за изисква-
нията към капитала16 и предполага разумна оценка на бъдещата реализуемост
на актива при отчитане на дългосрочните устойчиви аспекти на функциониране,
нормалните и местните пазарни условия, текущото използване и алтернативно-
то подходящо използване на оценявания актив.

Важен акцент в случая е разбирането, че ипотечната стойност не се по-
крива с оценката за целите на отчетността на компаниите. Причината за това
намира израз в предположението за продължаване на функционирането като
„действащо предприятие” при оценка на активи за целите на финансовата от-
четност, което не би могло да се приеме за надеждно при оценката на същия
актив за целите на кредитирането.

МПО 3 – Оценка на активи за целите на финансовите отчети в пуб-
личния сектор – представлява нов елемент в осмото издание на МСО. Това
приложение към стандартите отразява измененията в Международните стан-
дарти за финансовата отчетност на предприятията от публичния сектор към
началото на 2007 г.

1 4 Пак там, с. 323.
1 5 Вж. International Valuation Standards, 8th edition, IVSC, London, 2007, p. 134.
1 6 Вж. Directive 2006/48/EC of the European parliament and of the council of 14 June 2006 relating to the

taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast). Official Journal of the European
Union L 177/1, p. 152.
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Публикуваните петнадесет ръководства за оценка на различни типове ак-
тиви се основават на признатите от Международния комитет по стандарти за
оценяване четири типа активи: недвижими имоти (МР 1), движимо имущество
(МР 3, МР 4 и МР 5), бизнес (МР 6), финансови интереси.

Недвижимите имоти заемат най-голям дял от световното богатство и по-
ради тази причина регламентът за тяхната оценка представлява съществена
част от международните стандарти за оценяване, а при редица други стандар-
ти (ЕСО, Стандартите на Кралския институт на вещите лица) заема по-голяма-
та част от тяхното съдържание.

Ролята на МР 1 – Оценка на недвижимо имущество, е свързана с въвеж-
дането на единна международна рамка за прилагане на общоприети методи за
оценка на обекти на недвижимата собственост. В това ръководство са пред-
ставени редица понятия, имащи съществена роля за възприемането на единно
разбиране за тяхната същност като: земя, имущество, недвижимо имущество,
актив, цена, разход, стойност, пазарна стойност, най-добро и ефективно използ-
ване, полезност и др. В § 5.10 са представени признатите в повечето страни три
основни подхода за оценяване – подход на сравнимите продажби, подход, осно-
ван на капитализацията на дохода, разходен подход.

При подхода на сравнимите продажби особен акцент представляват еле-
ментите за сравнение, които изразяват съществените характеристики на еди-
ниците за сравнение и включват: правата на собственост, условията за продаж-
ба, разходите непосредствено след сделката, пазарните условия, местоположе-
нието, физическите характеристики, начинът на използване и др.

В § 5.25 са представени няколко основни метода за оценка на земни учас-
тъци (поземлени имоти), които не изчепват широката гама от методи за оценка
на този вид активи, представени в специализираната литература17.

Важен акцент в осмото издание на МСО представлява МР 6 – Оценка на
бизнес. В повечето случаи това ръководство за оценяване е свързано с опреде-
ляне на пазарната стойност на оценявания бизнес по смисъла на МСО 1 и зна-
чително по-рядко за определяне на стойност при използване на база за оценява-
не, различна от пазарната стойност по МСО 2.

Ръководството представя редица термини, които се използват в практика-
та на бизнес оценяването и коректното възприемане на тяхното значение по
смисъла на § 3.0 е определящо за качеството на оценителската услуга. Такива
понятия са: коригирана счетоводна стойност, подход на основата на активите,
капитализация и коефициент на капитализация, капиталова структура, действа-
що предприятие, премия за контрол, корекция за миноритарен контрол, нетни
активи, нетен паричен поток, работен капитал и др.
1 7 Харрисон, Г. Оценка недвижимости.Пер. с англ. М., 1994; Fisher, Jeffrey D, Robert S. Martin.

Income property valuation. Chicago, 1994; Friedman, J., W. Brueggeman. Real estate, finance end
investments. Twelfth edition, New York, 2005; Friedman, J., N. Ordway. Income property appraisal
end analisis. American Sosiety of appraisars, New Jersey, 1992; Kleiber, Wolfgang, Jurgen Simon,
Gustav Weyers. Recht und Praxis der Verkehrswertermittlung von Grundstucken. Koln, Bundesanzeiger,
1991; Ventolo, W., M. Williams. Fundamentals of real estate appraisal. Chicago, 1994.
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Предпоставка за компетентно провеждане на оценката е степента на ос-
ведоменост на оценителя за текущата дейност, стратегията за развитие на оце-
нявания бизнес, икономическите събития и тенденции, правителствената поли-
тика, политиката на местните органи на управление и др.

В § 5.1. са представени факторите, които влияят върху оценката и които
оценителят трябва да вземе под внимание. Такива са: дяловото участие в соб-
ствеността, подлежащо на оценка и структурата на регистрирания капитал, ха-
рактерът на оценявания бизнес и неговата история, икономическите перспекти-
ви, състоянието и перспективите за развитие на сектора, към който принадлежи
оценявания бизнес, съставът и характеристиката на активите и пасивите, фи-
нансовото състояние, пазарна информация за предприятия-аналози и др.

Съществена при този вид оценки е ролята на финансовия анализ, която е
свързана с: придобиване на информация за връзката между показателите на
отчета за приходи и разходи, счетоводния баланс и отчета на паричните пото-
ци; извършване на сравнителен анализ с предприятия-аналози за оценка на рис-
ка; коригиране на данните в отчетите за предходни периоди, с оглед постигане
на съпоставимост и по-голяма степен на надеждност.

При коригиране на отчетните данни е необходимо да се отдели особено
внимание на неоперативните позиции като: излишни активи и разходите, свърза-
ни с тях, ненужен персонал и разходите, свързани с него, възнаграждения на
собствениците, амортизации и др. МР 6 поставя изискването всички корекции
да бъдат обосновани и подробно представени в оценителския доклад. Ръковод-
ството регламентира възможните подходи за оценяване на бизнес и редица осо-
бености при тяхното прилагане, съблюдаването на които би подпомогнало ка-
чеството на оценката.

МР 8 – Разходен подход за целите на финансовата отчетност – има
пряка връзка с приложението на метода на амортизираната възпроизводствена
стойност в контекста на МПО 1 – Оценка за целите на финансовата отчетност.

Това приложение към оценителските стандарти регламентира и предпола-
га използването на редица термини като: амортизираната възпроизводствена
стойност, съвременен еквивалентен актив, оптимизация, сервизен потенциал,
машини и оборудване, адекватна доходност, загуба от обезценка, външно оста-
ряване и др.

Ако се изследва връзката на това приложение с МСС, може да се направи
извод, че използването на метода на амортизираната възстановителна стой-
ност се прилага в случаите, когато оценителят е затруднен да приложи пазарна-
та стойност като база за оценка, поради липса на достатъчна и представителна
информация за сделки със съпоставими активи. Степента на съпоставимост
(сравнимост, аналогичност) се определя по определен състав характеристики,
в зависимост от типа на оценяваното имущество.

Като се изследва връзката със счетоводните стандарти, може да се отбе-
лежи, че съгласно МСС 16, при отсъствие на достатъчен обем информация за
съпоставимите продажби (обектите аналози), възложителят на оценката може
да препоръча, а оценителят да възприеме отказ от сравнителния подход и ори-
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ентация към подхода на доходите и по-скоро към разходния подход (метода на
амортизираната възпроизводствена стойност), с цел определяне на справедли-
вата стойност на оценявания актив. В случая следва да се отбележи, че по
смисъла на счетоводните стандарти, справеливата стойност се приравнява към
пазарната стойност, което не винаги е налице при оценителските стандарти.

При прилагането на метода на амортизираната възпроизводствена стой-
ност за целите на финансовата отчетност, оценителят определя разходите за
създаване или придобиване на съвременен еквивалентен актив18 към датата на
оценката при последващо отчитане на такива фактори като физическо износва-
не, функционално остаряване и външно остаряване. За определяне влиянието на
тези фактори и налагане на съответни корекции върху определните преди това
разходи за създаване или придобиване на съвременен еквивалентен актив, може
да се използва специфичен инструментариум, който е представен в предходни
публикации19.

В разглежданото МР 8 към действащите в момента МСО, за първи път се
въвежда задължителна процедура за тестване на изискването за адекватна рен-
табилност при оценка на активи по метода на амортизираната възпроизводстве-
на стойност за целите на финансовата отчетност на компаниите от непубличния
сектор. Регламентът за тази процедура подробно е представен в Приложение А
към ръководството – Тест на адекватна рентабилност при прилагане на аморти-
зираната възпроизводствена стойност (Profitability test when reporting DRC).

МР 9 – Анализ на дисконтираните парични потоци за целите на па-
зарната оценка и инвестиционния анализ – има за цел да предпише принци-
пите за оценяване, добрите практики и дю дилиджънс, които оценителите на
активи задължително прилагат при анализа на дисконтираните парични потоци,
независимо от избора на базата за оценка (пазарна стойност или друга база,
различна от нея). Приложението дава регламент за редица термини, използвани
в оценителската практика като: анализ на дисконтираните парични потоци, дис-
контова норма, капитализация, финансово моделиране, вътрешна норма на
възвръщаемост, инвестиционен анализ, нетна настояща стойност и др.

Важно значение за постигане на справедливост и надеждност на оценката
на активи при прилагане на подхода на доходите представлява професионално-
то използване и прилагане на резултатите от анализа на дисконтираните парич-
ни потоци. Според определението в МР 9 (§ 3.2.) той представлява техника за
финансово моделиране, основана на поредица от допускания и отнасяща се до
проектирани бъдещи парични потоци, които се генерират от оценяваните активи

1 8 По смисъла на § 3.3. от МР 8 съвременният еквивалентен актив представлява „актив, който
изпълнява такива функции и притежава такава еквивалентна производствена мощност, които
съответстват на функциите и мощността на оценявания актив, но отличаващ се със съвременен
дизайн  и изпълнен с използавето на съвременни материали и технологии” (Вж. International
Valuation Standards, 8th edition, IVSC, London, 2007, p. 258).

1 9 Илиев, Пл. Теоретико-методологически въпроси на оценката на недвижими имоти. Варна, Го-
дишник на ИУ, т. 72, 2000; Илиев, Пл. и др. Недвижимата собственост в България в условията на
евроинтеграция. Варна, ИУ, „Наука и икономика”, 2007, кн. ХІ и др.
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или бизнес за обозрим период от време. Най-често паричните потоци се проек-
тират при предположено нормално състояние на актива и при спазване на прин-
ципа на най-доброто и максимално ефективно използване. В редица случаи може
да съществуват обстоятелства, които предполагат отклонения от това разби-
ране, като например при определяне на инвестиционна стойност, определяне на
стойност в употреба и др.

Предвид изложеното до тук и с оглед развитието на оценителската прак-
тика в България и интегрирането £ с международната оценителска система,
съществува необходимост от решаването на следните задачи:

- възприемане на единните понятия за пазарна стойност и бази за оце-
няване, различни от пазарната стойност, включени в международните и
европейските стандарти за оценяване и въвеждане на нови оценителски
стандарти в България, което по смисъла на Закона за независимите оце-
нители е от компетенциите на Камарата на независимите оценители в
България (КНОБ)20;

- осигуряване на членство на КНОБ в TEGOVA21 и други международни
организации;

- КНОБ, съвместно с висшите училища, да приложи образователната
стратегия на TEGOVA за поддържане на стандарти на професионална
компетентност чрез функциониране на специализирани звена за продължа-
ващо обучение и сертифициране на оценители към висшите училища.

В заключение следва да се отбележи, че съществено значение за каче-
ството на финансовите отчети на компаниите и други потребители на оценител-
ската услуга има въвеждането на стандартизиран подход при осъществяване
на оценителската дейност, чрез прилагане на международнопризнати оценител-
ски стандарти и усъвършенставане на системата за регулиране на дейността
по оценяване на активи в България.

2 0 Приетата през 2002 г. Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки
и за условията и реда за лицензиране на оценители е единственият нормативен акт, в който има
регламент за оценителски стандарти в България. Стандартите изиграха своята роля на минимал-
ни критерии и изисквания към оценителите при извършване на бизнес оценки и представяне на
използваната терминология от гледна точка на оценителската теория. Липсата на актуализация на
тези стандарти през последните девет години, на регламент за оценка на реални активи, на хармо-
низация с действащите в момента международни и европейски оценителски стандарти и редица
още причини, налагат решаването на въпроса за стандартизацията на оценителската дейност, с
оглед прилагане на добрите оценителски практики в България.

2 1 TEGOVA (The European Group of Valuers’ Associations) е неправителствена организация с идеал-
на цел, регистрирана в съответствие с Белгийското законодателство.
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THE INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS
AND THEIR APPLICABILITY IN BULGARIA

Assoc. Prof. Dr Plamen Iliev

Abstract

In the article there are presented the main emphases of the International Valuation
Standards. The International Valuation Standards were adopted and published by the
International Valuation Standards Committee, which was established in 1981 in response to the
broadening of the activity of the international financial institutions and the integration of
national markets in Europe and the world. These standards have been developed above all for
the purposes of the financial statements of companies and are largely consistent with the
International Accounting Standards.

There is justified the need to introduce a standardized approach to the realization of
valuation through the use of internationally recognized valuation standards, to maintain
standards of professional competence and improve the system for regulating the activity of
asset valuation in Bulgaria.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ
И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ В БОЛГАРИИ

Доц. д-р Пламен Илиев

Резюме

В статье представлены основные акценты международных стандартов оценки. Эти
стандарты принимаются и публикуются Международным комитетом стандартов оценки,
созданным в 1981 г. в ответ на расширение деятельности международных финансовых
институций и интеграцию национальных рынков в Европе и мире. Эти стандарты разра-
ботаны прежде всего для целей финансовых отчетов компаний и в значительной мере
согласованы с Международными стандартами бухгалтерского учета.

Обоснована необходимость введедия стандартизированного подхода в реализации
оценительской деятельности путем применения международно признанных оценительс-
ких стандартов, поддержания стандартов профессиональной компетентности и совер-
шенствования системы регулирования деятельности оценки активов в Болгарии.
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ВАРИАНТИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ
НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ

Доц. д-р Таня Дъбева

Въведение

Ресторантьорската суперструктура е конкретна съвкупност от заведения за
хранене, които непрекъснато се развиват и усъвършенстват. Абсолютният им
брой и видово разнообразие нарастват, както в световен план, така и в рамките на
отделните страни и туристически дестинации. Същевременно, всяко заведение е
различно, с неповторимо съчетание на елементи. Независимо от това, потреби-
телите трябва да идентифицират ресторантьорския продукт, като го свързват с
определен тип. Също така, за регулирането и управлението на бизнеса е необхо-
димо обектите в ресторантьорството да се класифицират, за да се обвържат с
режима на лицензиране и категоризиране. Процесът е важен, както за регионал-
ната, националната и международната статистика (за кои класове заведения за
хранене да се набират данни), така и за изследователски цели: анализи, прогнози
за развитие на различните клонове на ресторантьорството (включително турис-
тическото) в определени територии. Посочените значения на класификацията на
заведенията за хранене е причина с нея да се занимават, както отделни учени и
експерти, така и институции от държавен или браншови характер, но без да съще-
ствуват общоприложими класификации. Прилагат се различни степени и крите-
рии, което затруднява, както обхващането и изучаването, така и регламентиране-
то и управлението на ресторантьорския бизнес. Във връзка с това, основната цел
на статията е чрез анализиране на мненията на водещи специалисти в областта
на ресторантьорството да се предложат варианти за класификация на заведения-
та за хранене с научен и приложен характер (на примера на България).

І. Частнонаучно класифициране на заведенията за хранене

По принцип се срещаме с два основни вида класификации: частнонаучни и
институционални. Основен проблем е изборът на критерии за класифициране,
като обобщено се прилагат два подхода1:

1. Множественост на критериите – избор на повече на брой признаци, на
базата на които се формират различни групи от елементи. Счита се, че
този вариант е приложим, но класовете трудно се установяват и не е
възможно да се унифицират;

1 Medlik, S. Profile of the hotel and catering industry. London, 1987, с. 71.
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2. Единствен критерий – обединяване на заведенията по един главен при-
знак като останалите им характеристики са в различни комбинации. Из-
борът се коментира като по-точен и свързан с реалните условия на пред-
лагането.

Частнонаучните класификации са многобройни, авторите им прилагат и
двата подхода за избор на критерии и формират групи от заведения за хранене,
според собствените си виждания. В резултат „няма единна, общоприета класи-
фикация, може би защото бизнесът непрекъснато се развива”2. За частнонауч-
ните класификации на заведенията за хранене е характерно следното:

Първо, голяма част от авторите прилагат подхода на единичния крите-
рий, но на няколко степени (едно, дву- или тристепенно класифициране в зависи-
мост от обхвата на тълкуваното от тях понятие). Често срещано е глобалното
разделяне на ресторантьорството (или храненето извън дома) на институцио-
нално (субсидирано) и търговско (несубсидирано), което е следствие от по-ши-
роко дефиниране. Обикновено критериите са участие на фондове за субсидира-
не на клиента или цел на функциониране: стопанска или социална. Подобни кла-
сификации предлагат Лундберг3, Пауърс4, Стоун и други. Те допълнително струк-
турират (втора, трета степен) двете основни понятия, с цел по-пълното им ха-
рактеризиране и обхващане на разнообразните видове. Обобщено глобалното
класифициране на заведенията за хранене по избраните признаци е представено
на схема 1.

Схема 1. Класифициране на ресторантьорството
(хранене извън дома)

Както се вижда от схема 1, към основното класифициране са прибавени
две степени, на база характеристика на удоволетворяваната потребност. Тури-
стическото ресторантьорство е самостоятелно обособено, поради спецификата
на продукта и разположението на обектите му. Между институционалното и
търговското ресторантьорство съществуват следните различия:

Търговско (несубсидирано) Институционално (субсидирано)
Неспециализирано – заведения за бързо
обслужване, обекти в транспортни
средства, в магазини и пр.

Фирмено хранене

Специализирано – ресторанти, барове,
кафенета и други

В образователните институции – от
детски ясли до университети

Туристическо – в заведенията за
пребиваване и туристическите територии Болнично хранене

Други – армия, църква, социални домове и
прочие

2 Walker, D. Introduction to hospitality. Prentice hall, New jersey, 2005, с. 206.
3 Lundberg, D. The hotel and restaurant business. Van Reinhold, NY, 1999, с. 220.
4 Powers, T. Introduction to management in the hospitality industry. J. Wiley, N. Y., 2005, с. 176.
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- първо, по отношение на заплащането на консумирания продукт. В търгов-
ските заведения за хранене, клиентът заплаща пълната сума на себес-
тойността на ресторантьорския продукт (кулинарен + обслужване), плюс
прибавената печалба, т.е. този тип обекти функционират от икономи-
ческа гледна точка с комерсиална цел (затова търговското ресторанть-
орство се нарича още комерсиално). При институционалното хранене
потребителят не заплаща нищо или частично (само себестойността или
част от нея), останалата сума се поема от институцията (участва суб-
сидия, независимо от какъв характер). Целта е национална (грижа за
подрастващото поколение, за здравето на нацията); социална (подпо-
магане на хора в неравностойно положение); милосърдие; фирмена (со-
циа-лна политика на фирмата, бонуси и стимули за персонала и пр.);

- второ, по отношение на потребността, която се удоволетворява. В заве-
денията на институционалното ресторантьорство се удоволетворява пре-
димно биологичната потребност от храна и напитки, което определя и
особеностите на продукта – по-голям капацитет, по-семпъл декор, пре-
димно самообслужване или барова форма, пакетно меню, намален брой
блюда и ястия, ограничен асортимент или без напитки, липсват елемен-
ти на развлечение. В търговските заведения за хранене се удоволетво-
ряват предимно социално-психологически мотиви на калиентелата, кое-
то е причина за по-малък капацитет, по-богат избор блюда и напитки,
смесено или класическо обслужване, наблягане върху развлеченията и
атмосферата. Тези особености са ясно изразени в групите на туристи-
ческото и специализираното ресторантьорство (по схема 1);

- трето, по отношение на обслужваните сегменти. При институционално-
то ресторантьорство се посрещат големи групи клиенти с еднороден
характер (ученици, студенти, войници, с фиксиран диетичен режим и пр.),
които пристигат ритмично в точно определено време и в повечето слу-
чаи с единно, комплексно меню. Така по-лесно се управлява процесът
на кулинарно производство, предвижда се обемът продажби, оптимизи-
рат се разходите и обслужването, клиентелата е позната и относително
стабилна. Обратно – при търговското ресторантьорство сегментите са
разнородни, с различна и трудно предвидима ритмичност и структура
на продажбите. Мениджмънтът е по-сложен, поради невъзможността
да се планират обемът и характеристиките на търсенето и заради раз-
нородния характер на операциите. Трябва да се отбележи, че някои обек-
ти на комерсиалното ресторантьорство като заведения за бързо обслуж-
ване (ЗБО), кафетерии и други имат близки характеристики с тези на
институционалното, което е доказателство, че дори и при глобалното
разделяне се среща преплитане на елементи;

- четвърто, по отношение на производствените операции и вида на кухня-
та. При институционалното ресторантьорство преобладава централизи-
раният метод на кулинарните операции, което включва изнесено произ-
водство (т. нар. „кухни-майки”), с възможност за автоматизиране и ин-
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дустриализиране (голям брой идентични менюта) . Така се ползват пре-
димствата на мащаба, но и се увеличават възможностите за стандар-
тизиране и микробиологичен и финансов контрол. В заведенията на
търговското ресторантьорство се прилага предимно т.нар. „кухня на
място”, където се извършват повечето производствени операции. Кух-
нята не е автоматизирана, но е автентична и с по-високо качество на
продукта, което се цени от съвременното търсене;

- пето, по отношение на стопанските субекти, владеещи и управляващи
заведенията за хранене. В комерсиалното ресторантьорство това са ре-
сторантьорски вериги, различни типове дружества и индивидуални соб-
ственици, докато при субсидираното е възможно същите категории да
сключат договори с институциите, като при националните е в сила сис-
темата за обществени поръчки. Друг вариант при последното е самите
институции да се занимават с дейност „Хранене”, като целта им е обик-
новено некомерсиална и е съобразно доминиращата им кауза.

В заключение може да се посочи, че вследствие на посочените особенос-
ти, капацитетът на институционалното ресторантьорство в повечето страни е
по-голям от този на търговското, но продуктът е с по-ниска степен на комплек-
сност. В някои обекти на субсидираното хранене качеството на продукта е до-
ста занижено, особено при корумпирани схеми за обществени поръчки, злоупот-
реби или по-слабо развита икономика и социални дейности. Фактът, че се опе-
рира в областта на институционалното хранене, не означава, че става дума за
по-нискокачествен продукт – той и клиентите си имат своите особености, но
принципите на действие са общи за двата основни вида ресторантьорство;

Второ, след посочването на глобалното разделяне, авторите обикновено
разглеждат всеки клон поотделно като наблягат на търговското хранене. Напри-
мер, Пауърс въвежда още едно базово класифициране, но вече на комерсиалното
ресторантьорство – според характера на потребността, той го разделя на: 1. За-
ведения, удоволетворяващи предимно биологичните ни потребности – The eating
market с основни представители ЗБО, малки фамилни обекти, пицарии и др. и 2.
Заведения, удоволетворяващи предимно социалните ни потребности – The dining
market, към които се отнасят луксозните, средния клас и тематичните ресторан-
ти.5 По тази логика той прибавя и трета група заведения, които удоволетворяват
потребността от храна, но в рамките на друга доминираща потребност, като тук
причислява разположените в търговски обекти, молове и транспортни центрове и
средства. Тристепенната класификация е подходяща за подреждане на критерии-
те, но последната група е формирана по-скоро според местоположението, като
цитираните обекти могат да се отнесат към другите две.

Лундберг също предлага оригинални критерии за класифициране на търгов-
ското ресторантьорство, но само като примерни, без всеобхватност и без да
продължава структурирането. Според него, видовете зависят от: големината и
типа на менюто; методите на обслужване; качеството на продукта и цените;
5 Powers, T. Цит. произв., с. 31.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
3 4

атмосферата. Част от критериите са количествено неизмерими, но са съобра-
зени със съвременните характеристики на ресторантьорското предлагане.

Трето, някои частнонаучни класификации се отнасят само до търговското
ресторантьорство (тълкуване на понятието в тесен смисъл), като се прилагат и
двата подхода за избор на критерии.

Пример за единичен критерий, свързан с особеностите на продукта е кла-
сификацията на Ричард Уеър. Оригиналното е, че той не само посочва видове-
те заведения за хранене, но им дава и кратко описание.6 Започва от по-семпли-
те към по-комплексните продукти: 1. ЗБО; 2. много малък локален ресторант –
характеризира се с бързо обслужване, голям оборот, семпъл декор, намален
комфорт, места основно на барплот, средно по асортимент меню, по-ниски цени,
персоналът не е с висока степен на квалификация, намален обем първоначални
инвестиции, локална клиентела; 3. фамилен ресторант (с или без лиценз за про-
дажба на спиртни напитки) – по-широк асортимент блюда и ястия, средни по
размер цени, атмосфера, уют, специален декор, по-висока степен на квалифика-
ция на персонала; 4. етнически ресторант – тематичен, добре обучен персонал,
специализирано меню, по-голям обем първоначални инвестиции; 5. барове –
ограничено меню, място за срещи с големи плотове и капацитет, разполагат се
на оживени места, влияят се от модните тенденции, по-къс жизнен цикъл; 6.
луксозни заведения, тип гурме – изискана атмосфера, скъпи и оригинални яс-
тия, висок стандарт, реноме, главен готвач и персонал с висока степен на квали-
фикация, вярна клиентела, персонализирано обслужване, голям обем първона-
чални инвестиции.

Авторът щрихира основните видове, без да ги изчерпва, но критерият му е
доста общ, което води до тази едностепенна класификация без допълнително
структуриране.

Примерна за множественост на критериите е класификацията на Батъл,
която систематизираме по следния начин (таблица 1).

Таблица 1

Класификация на заведенията за хранене на Батъл

6 Ware, R. How to open your own restaurant. L, 1998, p. 32.

Според местоположението
1. В търговски центрове и крайпътни
2. В заведения за пребиваване
3. В индустрията

Според доминиращия мотив
1. Търговски
2. Субсидирани
3. Туристически

Според големината на менюто
1. С ограничен избор – под 15 ястия
2. С нормален избор – до 40
3. С богат избор – над 40

Според вида на менюто 1. С табл дот меню
2. С а ла карт
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Източник: таблицата е съставена по Battle. Hotel and food service
marketing. 1986, Cassel, с. 117.

Батъл избира седем критерия, които се реални и количествено измерими,
но наред с важните като мотиви и разположение са включени и по-несъществе-
ни като дизайн на търговската зала, който лесно се променя и не е отличаващ
признак. Положително е открояването на туристическите заведения по место-
положение и мотив. Класификацията е едностепенна, затова не е взет под вни-
мание фактът, че видове от едната група могат да приемат характеристики от
другите.

Вариант за частнонаучна класификация на заведенията за хранене

По наше мнение, от научноизследователска гледна точка, с цел да се об-
хване многообразието, е подходящо заведенията за хранене да се системати-
зират в няколко степени по важност на критериите. Вече бе изяснено, че фор-
мирането на много групи от елементи (линейно подреждане, едностепенна кла-
сификация) не изчерпва съдържанието на суперструктурата и води до препли-
тане на признаци. Подходящо е да се процедира от глобалното към по-детайлно
класифициране. Безспорно, най-важно е разделянето на ресторантьорството на
търговско и институционално, което бе подробно обяснено. Абстрахираме се от
субсидираното хранене извън дома и насочваме вниманието си към комерси-
алното, като ще дадем пример с туристическото ресторантьорство, което е ва-
жен клон на търговското и изводите важат по аналогия.

Във всяко заведение за хранене се произвежда и реализира ресторантьор-
ски продукт, който е с разнородна структура. В нея се включват както матери-
ални, реално съществуващи елементи, като кулинарната продукция, търговска-
та зала, обслужващият персонал и самият процес на обслужвне, така и ирацио-
нални (нематериални), като например атмосферата. Ако търсим сред тези струк-
турни елементи подходящият критерий за глобално класифициране, ще откри-
ем, че най-ясно откроена отличителна функция има процесът на обслужване.
Ето защо считаме, че основният критерий, който води до най-важното разделя-

Според дизайна на търговската зала

1. Без седящи места
2. С барплот
3. С маси и столове (подвижни,
неподвижни)

Според качеството на обслужване

1. На самообслужване
2. Със смесена форма
3. Със сервитьор на средно равнище
4. Със сервитьор на високо равнище
5. С персонализирано обслужване

Според специализацията на кухнята
1. За пица
2. За риба
3. За стекове и т.н.
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не на туристическото ресторантьорство е „технологията на обслужване”7, коя-
то може също да е обобщено класическа – със сервитьор и съвременна – с
елементи на самообслужване. На тази база разделяме туристическото ресто-
рантьорство на класическо и съвременно.

Терминът „съвременен” произтича и от факта, че елементите на самооб-
служване се появяват много по-късно (ХХ век) в ресторантьорската практика и
обособяват заведения с нова, различна концепция като кулинарен продукт, ди-
зайн, стил, материални елементи, управление на човешките ресурси. Основа-
телно към съвременното ресторантьорство се отнасят най-вече ЗБО, но и пи-
царии, закусвални, заведения за сладкарски и тестени изделия (кафетерии) и
други подобни. (схема 2). По тази логика към класическото ресторантьорство,
което възниква исторически по-рано и със съответните характеристики на про-
дукта, се причисляват най-напред ресторантите, кафенетата, баровете, винар-
ните и други.

Така се формират двете основни групи в туристическото (комерсиалното)
ресторантьорство, като класическото е свързано с по-висока степен на пред-
ставителност и комплексност на продукта, повече допълнителни услуги и раз-
нообразни елементи на развлечение, по-богат избор на блюда, ястия и напитки,
често а ла карт, възможности за персонализиране на обслужването. Същевре-
менно, заведенията от този клас са с по-висока пропорция на постоянните раз-
ходи, по-слабо маневрени спрямо динамиката на пазара, икономически по-не-
ефективни. В практиката съществуват заведения за хранене със смесена фор-
ма на обслужване, затова по-горе бе споменато „елементи на самообслужва-
не”, което предполага, че наличието на такива в технологията отнася обектите
към съвременното ресторантьорство.

Посочената класификация групира заведенията за хранене в туристическо-
то ресторантьорство според една отличителна черта, но те притежават много-
бройни характеристики, което налага систематизирането да продължи в дълбо-
чина със следващата степен. На базата на критерия „особености на производ-
ствените операции и кулинарен продукт” се формират важните класификационни
групи на видовете заведения – само на ресторантите, само на баровете, само на
ЗБО и т.н. Те обхващат сравнително еднородни елементи със сходни особености
и конкретизират спецификата в ресторантьорското производство. Операциите и
продукцията на баровете, например, са съвсем различни от тези на ЗБО, което
предполага съответните помещения, оборудване, обзавеждане, видове услуги.

Ролята и значението на вида като характерен признак за класификация на
заведенията за хранене са отчетени, както от авторите, така и от институциите.
Техните класификации (частнонаучни или нормативни) почти винаги се придру-
жават от описание на видовете, с цел извеждане на специфичните им особено-
сти. Видовата характеристика дава още по-ясна и задълбочена представа за

7 Технологията на обслужване е специфичен термин от българската теория и практика, най-общо
тя се дефинира като съвкупност от хронологично подредени операции по реализацията на ресто-
рантьорския продукт – бел. ав.
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ресторантьорството в региона, дестинацията, страната и пр., но и тази инфор-
мация не е достатъчна. Обектите от отделния вид имат много други отличи-
телни черти, което е основа за допълнителни групирания.

Приемаме, че разделянето на туристическото ресторантьорство на кла-
сическо и съвременно и по видове е най-съществено, след това процедираме с
въвеждането на трета степен на класификация – признаци и съвкупност от еле-
менти в рамките на вида. (схема 2). Ще дадем пример с ресторантите, като
изводите важат по аналогия за останалите видове. По критерия „качество на
ресторантьорския продукт” ресторантите (респективно останалите видове) се
обединяват в категории, или се подреждат по стандарт, където липсват катего-
рийни системи. Тази структура детайлизира характеристиките на ресторанть-
орския продукт, до голяма степен определя профила на клиентелата на заведе-
нието за хранене, както и икономическата и социалната му ефективност.

Схема 2. Класификация на заведенията за хранене
на туристическото ресторантьорство

РЕСТОРАНТЬОРСКА СУПЕРСТРУКТУРА

1. Технология на обслужване

Класическо ресторантьорство Съвременно ресторантьорство

ресторанти кафенета барове ЗБО Кафетерии Пицарии …………..

2. Особености на производствените операции и кулинарния продукт

Барове Кафенета Ресторанти ЗБО ………….

3. Качество
на продукта

4. Тематика на
продукта 5. Разположение 6. Период на

експлоатация ..…………...

Категории Тематични Самостоятелни Целогодишни …………….
Класове Традиционни Комплексни Сезонни …………….
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По-нататък можем да избираме критерии и да формираме групи от еле-
менти с различни характеристики, които задълбочават особеностите на вида.
Например, според специализацията на продукта, ресторантите биват „тематич-
ни” и „нетематични”; на база специализацията на кухнята – за риба, дивеч,
национална кухня и пр.; по признака капацитет – малки, средни и големи; по
разположението – самостоятелни и комплексни; според елементите на развле-
чение; достъпността; периода на експлоатация; работното време и т.н.

Предложената систематизация предоставя нова методика за класифици-
ране на заведенията за хранене, като тя е подходяща за всеки от основните
клонове на ресторантьорството. Класификацията на заведенията за хранене е
сложна, защото ресторантьорството е изключително разнообразно, тя е отворе-
на като понятие, могат да се прибавят още критерии и да се групират обекти.

Изводът е, че частнонаучните класификации са най –различни и трудно
биха могли да са основа за следващия основен вид:

ІІ. Институционални класификации

В ресторантьорската практика на национално ниво са разпространени два
основни вида:

А. Браншови институционални класификации, изготвени от ресторанть-
орски и/или хотелиерски асоциации и сдружения, с цел подпомагане и регламен-
тиране на дейността на членуващите обекти като националният обхват се опре-
деля от степента на представителност на браншовата организация. Примерна е
класификацията на Американската национална асоциация на ресторантьорите
(ANRA), съгласно която храненето извън дома се класифицира по следния на-
чин без, да се споменава критерий, както е показано на таблица 2.

Таблица 2

Класификация на заведенията за хранене според ANRА

Комерсиално
ресторантьорство

Институционално
ресторантьорство Военно ресторантьорство

1. Заведения за хранене –
ресторанти, кафетерии,
барове и таверни, кетъринг
и други

1. Заведения на
образователн институции 1. Заведения в армията

2. В заведения за
пребиваване – ресторанти в
хотели, ресторанти в
мотели, в спортни и
рекреационни центрове,
мобилни обекти и други

2. Заведения на болнични и
социални институции
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Източник: Съставена по Лундберг. Цит. произв., с. 220.

Посочената класификация отразява реалните условия на националното
предлагане в САЩ, като например обособяването на отделен клон военно рес-
торантьорство поради значителния брой заведения в армията. Явно подбрани-
ят критерий е цел на функциониране на заведенията за хранене, защото в първа
група са включени обектите на комерсиалните собственици в институциите, а
втората група обединява тези със социална и/или идеална цел.

Б. Държавни (централизирани) класификации, изготвени от национални
служби, основно в областта на туризма. Примерна е класификацията на България,
която придобива задължителен характер със Закона за туризма и се нарича „Ха-
рактеристика и видове на туристическите обекти”, т. 3. Заведения за хранене и
развлечения. Още от заглавието излиза, че всички заведения за хранене на терито-
рията на България са туристически обекти, което не разграничава първичното от
вторичното ресторантьорство. Също така не е достатъчно ясно дали всички са
заведения за хранене плюс развлечения или са отделни видове. Като се имат пред-
вид съвременните изменения в мотивацията на търсенето и целите на туристичес-
ките обекти, ще приемем, че всеки вид предоставя условия за хранене и за развле-
чение, независимо дали има специална програма или не (вж. таблица 3).

Таблица 3

Класификация на заведенията за хренене и развлечения в България

3. Заведения на
ресторантьорски фирми,
сключили договори с
предприятия, болници,
авиокомпании и други

3. Заведения на
правителствени и общински
служби

4. Заведения на спортни и
възстановителни
институции

1. Ресторанти 2. Заведения за
бързо
обслужване

3. Питейни
заведения

4. Кафе-
сладкарници

5. Барове

Класически
ресторант

Снек бар Кафе-аперитив Кафе
сладкарница

Коктейл-бар

Специализиран
ресторант

Бистро Винарна Сладкарница Кафе-бар

Ресторант с
национална
кухня

Фаст фуд Пинвица
(кръчма)

Сладоледен
салон

Бар-конгресен
център
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Източник: Съставена по Наредба за категоризиране на средствата
за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлече-
ния. ДВ, бр. 2, 01., 2005,с. 10-11.

Българската класификация на заведенията за хранене и развлечения има
следните характеристики:

- класифицира националното търговско ресторантьорство без институци-
оналното;

- двустепенна: основно видова плюс подвидове, но без никакви критерии;
- дава кратки описания на видовете и подвидовете;
- ориентира бизнеса за принадлежност към определен клас;
- не е точно отражение на националното предлагане, защото някои подви-

дове като сладоледен салон или кафе-аперитив не са достатъчно харак-
терни; при други се смесват особености на продукта с местоположение
(при баровете); включени са отмиращи подвидове като сладкарници и
бюфети; неподходящи наименования – баничарници; – сходни и даже
припокриващи се подвидове – кафене, кафе-сладкарница, сладкарница;

- много подробна – всъщност има повече подвидове, отколкото се сре-
щат на практика;

- поради централизирания си характер служи за основа на категоризира-
нето на заведенията за хранене.

Вариант на институционална класификация
на заведенията за хранене в България

Считаме, че толкова подробна и всеобхватна класификация не е необходи-
ма на българската ресторантьорска практика. Приемливо е, широко дискути-

Атракционно-
тематичен
ресторант

Пицария Бирария Кафене Бар-спортен
център

Закусвалня Кафе-клуб Дискотека

Баничарница Кафетерия Бар-клуб

Бюфет,
павилион,
каравана

Чайна Бар-фоайе

Пиано бар

Бар-казино

Бар-вариете

Нощен бар



4 1
Статии

раното мнение на бранша, при евентуално нов закон за туризма да се класифи-
цират само обектите в туризма, а за вторичните компетенциите да са на БХРА
(Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация) или на регионалните й
клонове. Като отчитаме положителните и отрицателните характеристики на
националната класификация и въз основа на съставената от нас частнонаучна,
предлагаме следният вариант, отразен в таблица 4.

Таблица 4

Вариант за класификация на заведенията за хранене
в туристическото ресторантьорство на България

Класификацията е тристепенна, съобразена с първичното предлагане,
включва основните видове и подвидове, без да се дублират и преплитат харак-
теристики, дава възможност за ясно открояване. Всеки вид и подвид може да
се допълни със съответното описание, като се отчитат и съвременните тенден-
ции. Систематизирането и ясното наименование на основните видове заведе-
ния за хранене подпомага и стимулира по-нататък категоризирането на ресто-
рантьорската суперструктура.

Заключение

Класификацията на заведенията за хранене е наложителна поради огром-
ното разнообразие от обекти. Без систематизиране по някакви критерии и фор-
миране на приблизително еднородни групи от елементи се затрудняват регула-
тивните функции на управляващите органи на национално и регионално равни-
ще. Също така, партньорите и особено потребителите, получават невярна ин-
формация, респективно представа и очакванията им се разминават с реалното
предлагане. Категорийните системи и подреждането по стандарт стават също
необективни при липса на добре аргументирана класификация. Предложените
варианти са приложими при търговското ресторантьорство и неговите клонове,
а след адаптиране към националната практика и към институционалното класи-
фициране.

Класически заведения за хранене Съвременни заведения за хранене
1. Ресторанти – класически; тематични;
специализирани; национална кухня

1. ЗБО – за сандвичи; за пиле; за тестени и
сладкарски изделия

2. Барове и винарни – коктейл бар; винен
бар; салат бар; нощен бар; бар-вариете;
винена къща; бирария

2.Пицарии

3. Кафенета – тематично кафене; кафе-
сладкарница; чайна

3. Закусвални

4. Павилиони
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VARIANTS ON THE CLASSIFICATIONS OF CATERING ESTABLISHMENTS

Assoc. Prof. Dr Tanya Dabeva

Abstract

In the article there is emphasized the role and significance of the classification of catering
establishments both in theoretical and applied aspect. On that basis there are analysed the two
areas in the field under study - that of private and that of institutional classifications. Through
substantiated argumentation there are put forward by the author two variants of classifications
of catering establishments. The first is theoretical and includes multilevel classification on the
basis of arrangement of the criteria. The second variant is of applied nature and has to do with
improving the classification of catering establishments in Bulgaria within the Law for Tourism.

ВАРИАНТЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАВЕДЕНИЙ ПИТАНИЯ

Доц. д-р Таня Дыбева

Резюме

В статье подчеркиваются роль и значение классификации заведений питания как в
теоретическом, так и в прикладном плане. На базе этого анализируются оба направления
исследуемой области – частнонаучные и институциональные классификации. Посред-
ством обоснованной аргументации предлагаются два варианта автора для классифика-
ции заведений питания. Первый из них в теоретическом аспекте и включает многоступен-
чатую классификацию на базе упорядочения критериев. Второй вариант прикладного
характера и касается совершенствования классификации заведений питания в Болгарии в
рамках Закона о туризме.
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БИОГОРИВАТА – АЛТЕРНАТИВА
НА ТРАДИЦИОННИТЕ ГОРИВА В ТРАНСПОРТА

Гл. ас. д-р Ваня Живкова

Към настоящия момент горивата почти изцяло се добиват от нефт, поради
което и екологичните проблеми се увеличават. Това е основна причина да се
създават незамърсяващи околната среда алтернативи на традиционните гори-
ва, към които спадат биогоривата от растителни масла, зърнени култури, дърве-
сина и други възобновяеми суровини. Тяхното предимство е органичният им
произход, тъй като те представляват преработена биомаса. Биогоривата са ос-
новен заместител на изкопаемите горива и могат да се използват като алтерна-
тивно гориво в транспорта. По-широкото приложение на биогоривата в различ-
ни сектори ще доведе до намаляване на общите емисии от парникови газове,
подобряване на екологичната обстановка и качеството на живот.

Целта на статията е да се направи критичен обзор на някои възможности и
проблеми, свързани с използването на биогоривата като алтернатива на традицион-
ните горива в транспорта, при което е приложен дескриптивно-аналитичен метод.
За осъществяване на така формулираната цел са поставени следните задачи: 1) да
се изясни същността на биогоривата, да се представят предимствата и недостатъ-
ците на основните видове биогорива; 2) да се анализира състоянието на производ-
ството на биогорива в България; 3) да се проследи еволюцията и локализирането на
производството на биогорива в глобален аспект; 4) да се направи кратък преглед на
правната рамка, регламентираща производството и потреблението на биогорива.
Предмет на изследването е систематизиране, обобщаване и анализиране на инфор-
мацията от различни литературни източници. Обект на изследването са биогоривата.

Видове биогорива

Биогоривата се получават при преработката на биомаса, която е възобновя-
ем енергиен източник. Те представляват директен заместител на изкопаемите
горива в транспортния сектор и могат лесно да бъдат интегрирани в системата
за снабдяване с горива. Биогорива се наричат всички видове течни, твърди и
газообразни горива, които се произвеждат от биологични суровини. Те са по-скъпи
от т.нар. изкопаеми горива (нефт, газ, въглища), но при изгарянето си отделят
няколко пъти по-малко вредни емисии (въглероден диоксид, серен диоксид и др.)1.

1 Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспорт-
ния сектор 2008 – 2020 година. Приета с Решение по точка № 2 от протокол № 43 от заседание на
Министерския съвет, проведено на 15.11.2007 г.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
4 4

За суровина се използват слънчогледови култури, рапица, захарна тръсти-
ка, пшеница, царевица, палмово масло и др. На практика всеки вид органична
суровина, богата на въглеводороди и достъпна в големи количества, е подходя-
ща за производството на биогорива. Следва да се подчертае, че няма напълно
безвредна технология за получаване и използване на гориво.

Горивата, произведени от зърнени култури или друг органичен материал,
т.е. биогоривата, имат няколко предимства спрямо традиционните горива, из-
ползвани в транспортния сектор. Използването им може да доведе до понижа-
ване на емисиите от въглероден диоксид и до намаляване с 98% зависимостта
на транспорта от нефт. Производството на биогорива ще се отрази благоприят-
но на развитието и на заетостта в аграрните райони.

Биогоривата притежават и някои недостатъци. Отглеждането на култури,
подходящи за производството на биогорива, изтощава почвата и водите. Аграр-
ното стопанство е един от най-големите замърсители на атмосферата с азотни
съединения, които засилват парниковия ефект. Производството на биокултури
повишава цената на земеделските култури, които могат да се използват за суро-
вини в хранителната промишленост или животновъдството – процес, който води
до цялостно поскъпване на храните. Отглеждането на биокултури ще изостри
проблема с глада в бедните райони на света; ще допринесе за тоталното изсича-
не на горите – процес, който вече е необратим, например в Бразилия и Индонезия.

Двата най-разпространени вида биогорива са биоетанолът и биодизелът.
Биоетанолът се получава от ферментирането на всяка биомаса, богата на въгле-
хидрати. Използва се предимно като добавка към горивото за намаляване на
въглеродния оксид и други вредни емисии, отделяни от превозните средства2.
Произвежда се от растителни захарни култури, скорбялни или целулозни суро-
вини. Основната технология за преобразуването на биомасата в етанол е фер-
ментацията, последвана от дестилация. Културите, използвани за производството
на биоетанол, са различни, в зависимост от региона – захарна тръстика в Бра-
зилия, жито и царевица в Северна Америка, жито и захарно цвекло във Франция
и остатъци от винено грозде в Испания.

За да се понижи цената на етанола, се правят редица изследвания за из-
ползване на евтина целулозна биомаса, която да замени скъпите захарни и скор-
бялни суровини. Пример за целулозни суровини са дървеният материал, сухите
остатъци от захарните култури, царевична слама или енергийни култури като
коноп, просо. Целулозният състав на тези материали се преработва във фер-
ментиращи захари – те, от своя страна, се превръщат в етанол, който е напълно
биоразградим.

Използването на алкохоли (основно биоетанол) е приоритетно за САЩ, Бра-
зилия, Аржентина и др. В Европа по-често се използват биодизеловите горива,
което е свързано с условията за експлоатация на конкретните автомобили.

2 Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспорт-
ния сектор 2008 – 2020 година. Приета с Решение по точка № 2 от протокол № 43 от заседание на
Министерския съвет, проведено на 15.11.2007 г.
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Биоетанолът има няколко предимства3. Произвежда се от достъпни суро-
вини. Съхранява се както традиционните горива. Има по-добри екологични ха-
рактеристики (при горенето му не се отделят сажди в околната среда) и е с
високо октаново число. Биоалкохолите могат да се използват като чисти горива
за работа на бензинови двигатели или смесени с традиционните бензини без
необходимост от модифициране на двигателите. Например със символа Е5 се
означава смес, която съдържа 5% етанол и 95% бензин; със символа Е85 –
смес със състав 85% етанол и 15% бензин и др.4 Вторичните продукти от про-
изводството на етанол могат да се използват като хранителни добавки за до-
машните животни.

Биоетанолът притежава и недостатъци5. Химически активен е към гуме-
ните и алуминиевите детайли. При добавка към бензина намалява мощността
на двигателя, поради по-ниската му топлина на изгаряне. Запалителната систе-
ма на двигателя трябва да бъде по-високоенергийна при добавяне на по-големи
количества биоетанол. Алкохолът като чисто гориво се смесва много добре с
водата, а смесването му с бензин води до разслояване на двете течности.

Биодизелът се получава при естерификация на растително масло, извлечено
от маслодайни култури (предимно рапица, соя, слънчоглед, палми). Молекулите
на растителното масло се трансформират в молекули, подобни на дизеловите
въглеводороди. Това е скъп процес, поради което цената на биодизела е по-висо-
ка от тази на обикновения дизел. Биодизелът, който е вид естер, се получава и от
животински мазнини, водорасли или рециклирани готварски мазнини.

Биодизелът може да се използва като самостоятелно гориво в съществу-
ващите дизелови моторни превозни средства или в смеси с дизел в различно
съотношение. Например, с В5 се означава смес от дизел на петролна основа
(95%) и биодизел (5%). Със символа В30 – смес от дизел на петролна основа
(70%) и биодизел (30%). Биодизел без примеси се означава с В1006.

Европейският автомобилен парк е основно от дизелови превозни средства.
Европа има по-голям капацитет да произвежда биоетанол, отколкото биодизел,
използвайки по-малко земя и повече възможности за намаляване на разходите.

Според Британската асоциация за биогорива и мазнини,7 заместването на
един тон конвенционален дизел с биодизел спестява 3 тона въглероден диоксид,
намалявайки емисиите от парникови газове с 55%. Той е безопасно биоразгра-
дим, много по-добър по отношение на емисиите от парникови газове, в сравне-
ние с изкопаемите горива, предлага начин за рециклиране на отпадъчните маз-
нини, намалява въглерода при изгарянето и произвежда по-малко локални ат-

3 Димитров, А. Алтернативни горива за ДВГ – решения и проблеми. Машини, технологии, мате-
риали, № 1, 2007.

4 Комисия на европейските общности. Съобщение на Комисията. Стратегия на ЕС за биогоривата.
SEC(2006) 142, Брюксел, 8.02.2006, СОМ(2006) 34, окончателен.

5 Димитров, А. Цит. съч., № 1, 2007.
6 Комисия на европейските общности. Съобщение на Комисията. Стратегия на ЕС за биогоривата.

SEC(2006) 142, Брюксел, 8.02.2006, СОМ(2006) 34, окончателен.
7 www.biodiesel.co.uk
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мосферни замърсители, отколкото изкопаемите горива. Биодизелът има по-ви-
сока калоричност (по-голяма топлина на изгаряне) от обикновения дизел, по-
добре смазва двигателя и по-малко замърсява горивната му система, защото е
по-добър разтворител. В резултат на изгарянето му се произвежда повече мощ-
ност и се отделя по-малко топлина при работа на двигателя.

Предимства на биодизела8, 9. Биодизелът има по-добри смазочни свой-
ства от обикновения дизел; подобрява работата на двигателя и увеличава мощ-
ността му. Използването на биодизел не изисква конструктивни изменения в
дизеловите двигатели. Биодизелът има по-добри свойства на запалване, пора-
ди по-високото му цетаново число. Доказано е, че той съдържа 11% кислород,
което е предпоставка за по-пълното му изгаряне, както и че намалява парнико-
вия ефект. При попадането му в почвата се разгражда много по-лесно. Не
съдържа сяра и при изгаряне не отделя канцерогенни сажди. Има висока тем-
пература на възпламеняване, което го прави по-безопасен при съхранение.

Недостатъци на биодизела10. Чистият биодизел не може да се използва
при отрицателни температури на околната среда. Отделените азотни оксиди са
в по-голямо количество. Използването на биодизелово гориво изисква по-честа
смяна на горивните филтри на двигателите, тъй като детайлите на горивната
система на двигателя се износват по-бързо.

Биогоривата в България

В нашата страна е необходимо да се насърчава производството на биого-
рива по следните причини: намаляване на зависимостта от вноса на течни гори-
ва; създаване на допълнителна заетост в селскостопанските райони; намалява-
не на вредното въздействие върху околната среда. За тази цел е необходимо да
има данъчни облекчения за това производство и да се изгради система за кон-
трол на качествата на биогоривата11.

Потреблението на биогорива в страната е незначително. Според данни на
Националния статистически институт12 у нас биодизел се използва от 2008 г.
(табл. 1).

8 Димитров, А. Алтернативни горива за ДВГ – решения и проблеми. Машини, технологии, мате-
риали, № 1, 2007.

9 Кирилов, К. Биодизелът в България и Европа. Годишник на Техническия университет – Варна,
2007, 81-92.

1 0 Димитров, А. Цит. съч., № 1, 2007.
1 1 Пак там.
1 2 Енергийни баланси, Национален статистически институт.
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Таблица 1

Брутно вътрешно потребление на биодизел
през 2007 г., 2008 г. и 2009 г.

В нашата страна съществуват благоприятни климатични условия за от-
глеждането на маслодайни и зърнени култури. Според направени проучвания
България разполага с достатъчно площи, които да осигурят производството на
биогорива с необходимите за тази цел суровини, без хранително-вкусовата про-
мишленост да бъде засегната неблагоприятно14.

В България съществуват производствени мощности за 368 100 т/год. био-
горива, от които към 2008 г. са инсталирани мощности за производство на био-
дизел – 338 100 t за година и 30 000 t годишно на биоетанол15. Първата инстала-
ция у нас за производство на биодизел се намира в Брусарци, област Монта-
на16. Тя работи от 2001 година. Има капацитет от 300 тона на месец или 3 – 4
хиляди тона годишно. За суровина се използват всички растителни мазнини –
маслото от рапица, палмово масло, соево масло, вторични мазнини17. Предвиж-
да се разрастване на производството на биодизел. Интерес проявяват рафине-
риите за производство на олио в Русе – с капацитет 60 000 t; в Силистра – с
капацитет 15 000 t и др.

Техническите култури, суровини за биогорива, могат да се отглеждат на
замърсени и засолени почви, тъй като това не влияе на произведените от тях
горива. От своя страна, хилядите тонове отпадъчна кухненска мазнина, които
ежегодно се изхвърлят и замърсяват почвата и водите у нас, са икономически
най-изгодната суровина за тези производства. Същевременно така се решават
и екологичните проблеми с неутрализирането на отпадъчните мазнини18.

1 3 При съставянето на енергийните баланси като единна мерна единица е използван тон нефтен екви-
валент (т.н.е.). Превръщането на всеки възобновяем енергиен продукт от специфична мерна едини-
ца (тон, кубичен метър, киловатчас, гига джаул) в единна енергийна мярка се извършва с коефици-
енти, отразяващи нетното им калорично съдържание (количеството топлина, което може да бъде
използвано). То е разлика между брутното количество топлина, отделено при изгарянето на гори-
вото, и количеството топлина, необходимо за изпаряване на съдържащата се в горивото вода.
Между отделните мерни единици е в сила зависимостта: 1 GJ=0,239 Gkal=278 kWh=0,0239 ktoe.

1 4 Доклад за изпълнението на националните индикативни цели за потреблението на биогорива и
други възобновяеми горива в транспорта през 2009 година. Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма. Април, 2010 година.

1 5 Пак там.
1 6 Димитров, А. Цит. съч., № 1, 2007.
1 7 Кирилов, К. Биодизелът в България и Европа. Годишник на Техническия университет – Варна,

2007, 81-92.
1 8 Пак там.

Гориво 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Биодизел,
ktoe13

- 2 4
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Биогоривата по света

Експериментите по трансестерификацията на рапично масло започват през
1982 г. в Института по органична химия в Грац, Австрия. Първата индустриал-
на инсталация за производство на биодизел започва да работи в гр. Ашбах,
Австрия през 1991 година; в Германия – също през 1991 г.; в Чехия – през 1992
г.; в Италия – през 1992 г.; във Франция – през 1993 г. и др. Днес биодизеловите
горива навлизат широко в практиката. Най-голям потребител и консуматор на
биодизелови горива е Германия, след това са Франция, Италия и Чехия19.

Някои страни са определили краткосрочни и дългосрочни целеви стойнос-
ти за процента или количеството биогорива, който да бъде включен в конвенци-
оналното гориво. В Бразилия, която има най-развитата промишленост за биого-
рива в света, е задължителна 25%-на смес20. Бразилия е най-големият свето-
вен производител и потребител на етанол.

Днес биоетанолът е водещото биогориво в света. Биодизелът, който до
неотдавна се произвеждаше почти единствено в страните от Европейския съюз,
сега се утвърждава в много райони в света. В момента няма точни данни за
световното производство на етанол като гориво21.

Някои държави осигуряват данъчни облекчения или стимули за произво-
дителите на биогорива или на изходни суровини за тях, с което правят тези
горива по-атрактивни за потребителите, отколкото бензина и дизеловото гори-
во. В Бразилия и Тайланд се освобождават от данъци превозни средства, които
могат да се движат с биогорива. Освен това, Тайланд подпомага разработва-
нето на произведени в страната „зелени” превозни средства22.

Производството на биомаса е най-голямо в тропическите райони, а произ-
водствените разходи за биогоривата, особено за етанол, са сравнително ниски в
някои развиващи се страни. Биоетанолът, произведен от захарна тръстика, е кон-
курентен на изкопаемите горива в Бразилия. Сега Европейският съюз е главният
производител на биодизел, а търговията е незначителна. Напълно възможно е
развиващите се страни като Малайзия, Индонезия и Филипините, които сега про-
извеждат биодизел за вътрешните си пазари, да развият потенциал за износ23.

Различните перспективи за производство и използване на биогорива в раз-
виващите се страни са свързани с видовете произвеждани суровини за това и с
редица икономически фактори. Цената на петрола на световния пазар има оп-
ределящо значение за развитието на биогоривата в национален мащаб. Други
фактори, които оказват влияние, са: потенциалният мащаб на производството;
размерът на националния или регионалния пазар; необходимите инвестиции в
инфраструктурата; възможностите за износ; пазарната цена на суровините.

1 9 Димитров, А. Цит. съч., № 1, 2007.
2 0 Комисия на европейските общности. Съобщение на Комисията. Стратегия на ЕС за биогоривата.

SEC(2006) 142, Брюксел, 8.02.2006, СОМ(2006) 34, окончателен.
2 1 Пак там.
2 2 Пак там.
2 3 Пак там.
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През последните години в Германия, Австрия, Франция и други развити
страни се прилагат различни мерки за намаляване на вредните емисии в атмос-
ферата. Търсенето на биодизел нараства навсякъде по света. Биогоривата са
подходящи за дизелови двигатели и са екологично чисти, поради което не се
облагат с акциз, както петролните горива. Това представлява силен икономи-
чески стимул за производството и използването им24.

Правна рамка

През 90-те години на миналия век са направени първите стъпки от няколко
европейски държави в областта на производството и потреблението на биогорива.
Впоследствие тази инициатива е подкрепена и от останалите държави-членки на
Европейския съюз, като една от възможностите за осигуряване на енергийните
доставки. През 2000 г. в Зелената книга „Към европейска стратегия за сигурност
на енергийните доставки” е предложена амбициозната цел от 20% алтернативни
горива (биогорива, природен газ, водород) да бъде достигната през 2020 година25.

Директива 2003/30/ЕО26. Основен документ на Европейската комисия,
касаещ потреблението на биогорива, е Директива 2003/30/ЕО относно насърча-
ване използването на биогорива или други възобновяеми горива в транспортния
сектор. Директивата има за цел насърчаване употребата на биогорива или дру-
ги възобновяеми горива, които да заменят дизела и бензина за транспортни
цели във всяка страна-членка. Тя определя национални индикативни цели за
дял на биогоривата в потреблението на течни горива в транспортния сектор.
Тези цели имат препоръчителен характер и са съответно: 2% за 2005 г. и 5,75%
за 2010 г.27 Страните-членки трябва да гарантират, че минимална част от био-
горивата и другите възобновяеми горива се предлагат на техните пазари. Ди-
рективата определя и достъпните форми, под които могат да бъдат използвани
биогоривата за транспортни цели.

Стратегия за биогоривата в ЕС28. Тя определя обща рамка за разви-
тие на политиката за насърчаване потреблението на биогорива и други възоб-
новяеми горива в транспорта в рамките на Общността. Стратегията формули-
ра седем политически оси, включващи мерки, които Европейската комисия ще
предприеме за насърчаване на производството и потреблението на биогорива:
1) Стимулиране на търсенето на биогорива. 2) Извличане на ползи за околната
среда. 3) Развитие на производството и потреблението на биогорива. 4) Разши-
2 4 Кирилов, К. Биодизелът в България и Европа. Годишник на Техническия университет – Варна,

2007, 81-92.
2 5 Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспорт-

ния сектор 2008 – 2020 година. Приета с Решение по точка № 2 от протокол № 43 от заседание на
Министерския съвет, проведено на 15.11.2007 г.

2 6 Директива 2003/30/ЕС за насърчаване използването на биогорива и други възобновяеми енер-
гийни източници в транспорта.

2 7 Те не са постигнати.
2 8 Комисия на европейските общности. Съобщение на Комисията. Стратегия на ЕС за биогоривата.

SEC(2006) 142, Брюксел, 8.02.2006, СОМ(2006) 34, окончателен.
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ряване на снабдяването със суровини. 5) Увеличаване на търговските възмож-
ности. 6) Подпомагане на развиващите се страни. 7) Подкрепа на научните
изследвания и развойната дейност.

Основните цели на Стратегията са:
1) Задължителна цел за увеличаване до 20% на дела на възобновяемите

енергийни източници в общото енергийно потребление на Европейския
съюз до 2020 г.

2) Задължителна цел за всички държави-членки от 10% минимален дял на
биогоривата в цялостното потребление на бензин и дизелово гориво за
транспорта в Европейския съюз до 2020 г., която да бъде постигната по
икономически ефективен начин. Необходимите площи у нас за постига-
не на задължителната цел от 10% биогорива през 2020 г. възлизат на
509 001 хектара29.

Производството на биодизел се очаква да достигне 448 050 тона за годи-
на, с което страната ще изпълни задължителната цел на Европейската комисия
от 10% за 2020 година. По отношение на биоетанола, производството му се
очаква да нарасне от 66 500 тона годишно през 2008 г. до 107 000 тона през 2020
г.30 За постигането на тази индикативна цел трябва да бъдат установени реални
стимули за отглеждане на енергийни култури, подобряване на ефективността на
транспортния сектор, да бъдат въведени критерии за качеството на автомо-
билния парк в страната и други инициативи31.

Потенциалът за производство на биогорива се основава на първичната
биомаса, вторичната биомаса и органичните остатъци (отпадъци). Използвани-
те растителни масла и мазнини са пример за възможностите на вторичната
биомаса. Общото потребление на масла и мазнини в Европейския съюз се уве-
личава с 2% на година, като две трети са растителните масла. В хранителната
промишленост производството на биогорива позволява в повечето случаи да се
преработват отпадъците от нея.

Данъчните облекчения са вторият ефикасен начин за насърчаване, който с
помощта на подходящи фискални режими води до намаляване на разликата в
производствената цена, в сравнение с конвенционалните горива. Данъчният ин-
струмент, свързан с намаляване на акцизите върху биогоривата, е най-ефекти-
вен, тъй като мерките за данъчно облекчаване са част от съвкупност от техни-
чески, правни и икономически мерки.

Както и в другите страни-членки, транспортният сектор е един от основните
консуматори на течни горива у нас. Делът му в крайното енергийно потребление
е около 25%. Трайна е тенденцията за нарастване на автомобилния парк, който
2 9 Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспорт-

ния сектор 2008 – 2020 г. Приета с Решение по точка № 2 от протокол № 43 от заседание на
Министерския съвет, проведено на 15.11.2007 г.

3 0 Пак там.
3 1 Доклад за изпълнението на националните индикативни цели за потреблението на биогорива и

други възобновяеми горива в транспорта през 2009 г. Министерство на икономиката, енергети-
ката и туризма. Април, 2010 г.
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използва около 63% от течните горива с около 1% годишно– това е с 30 – 40% по-
висока енергийна интензивност, в сравнение с европейските страни32.

Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и
биогоривата33. Този закон е основният национален документ, с който се регламен-
тира политиката за насърчаване на производството и потреблението на биогорива-
та в България. Той транспонира изискванията на Директива 2001/77/ЕО за насърча-
ване на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници, във
вътрешния пазар, и на Директива 2003/30/ЕО относно насърчаване използването на
биогорива или други възобновяеми горива в транспортния сектор.

Със закона за първи път е въведена правна регламентация на обществени-
те отношения, свързани с насърчаване на производството и потреблението на
електрическа, топлинна и енергия за охлаждане от възобновяеми и алтернатив-
ни енергийни източници, както и производството и потреблението на биогорива,
което ще доведе до намаляване на използваните конвенционални горива и отде-
ляните вредни емисии.

Задължителното смесване на биогорива с течни горива от нефтен произ-
ход се осъществява само в данъчни складове, лицензирани по реда на Закона за
акцизите и данъчните складове34. Потреблението на биогорива се подчинява
на техническите и качествените изисквания към биогоривата и техните смеси
с течни горива от нефтен произход, определени в Наредбата за изискванията за
качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол35.

Съгласно Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници
и биогоривата от 1 януари 2008 г., производителите и вносителите на течни горива
за нуждите на транспорта са длъжни да предлагат на пазара горива от нефтен
произход, смесени с биогорива в петпроцентно съотношение. През 2009 г. е кон-
статирано, че на практика не се изпълнява законовото изискване за задължително
смесване на течните горива от нефтен произход с биокомпонент и по този начин
не се постига изпълнението на заложената национална индикативна цел.

Някои от причините за това са:
1) Невъведено на практика данъчно облекчение при пускането на пазара

на чисти биогорива и смеси на биогорива с течни горива от нефтен про-
изход.

2) Липса на акредитирани лаборатории за осъществяване на контрол върху
качеството и състава на биогоривата, които да определят с достатъчна
точност съдържанието на биокомпонент в дадената смес.

3 2 Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспорт-
ния сектор 2008 – 2020 г. Приета с Решение по точка № 2 от протокол № 43 от заседание на
Министерския съвет, проведено на 15.11.2007 г.

3 3 Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (обн. ДВ, бр. 49
от 19.06.2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.).

3 4 Закон за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ, бр. 91 от 15.11.2005 г., посл. изм. ДВ, бр. 94 от
30.11.2010 г.).

3 5 Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния
контрол (обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г.).
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3) Необходимост от технологично време за изпълнение на инвестиционни-
те програми, осъществявани от производителите и вносителите на теч-
ни горива, свързани с техническата подготовка.

Това налага да се предприемат съответни мерки за преодоляване на посо-
чените проблеми и да се осигури изпълнение на изискването за смесване. Про-
мените в закона включват въвеждане на изисквания за поетапно задължително
смесване на бензини и дизелови горива от нефтен произход с биогорива. Целта
е осигуряване на техническата възможност за смесване и запазване на съот-
ветствието с показателите за качество на смесеното дизелово гориво. Въведе-
ни са и принудителни административни мерки и завишаване на санкциите.

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, усло-
вията, реда и начина за техния контрол36. С наредбата се уреждат услови-
ята, реда и начина за контрол на качеството на течните горива след тяхното
производство, при внос – след освобождаване от митнически контрол, при раз-
пространението им, включително на бензиностанции и в резервоари на горивни
инсталации. Тази наредба определя техническите и качествените изисквания
към течните горива, нормите за съдържание на олово, сяра и други вредни ве-
щества в тях, както и условията, реда и начина за контрол на течните горива.

Наредба за условията и реда за подпомагане на производителите на
енергийни култури37. Наредбата урежда условията и реда за предоставяне
на директни плащания на хектар на площите, засети с енергийни култури. Спо-
ред тази наредба, земеделските стопани получават директни плащания на хек-
тар земеделска земя, която е предназначена за производството на енергийни
продукти и за която са утвърдени представителни добиви.

Заключение

В резултат на направения анализ може да се обобщи, че заместването на
горивата от нефтен произход с биогорива е една от възможностите за усвоява-
не на енергийния потенциал на възобновяемите енергийни източници в страна-
та, в частност на биомасата. Това ще доведе до по-рационално използване на
обработваемите земи и оползотворяване на запустелите територии. Същевре-
менно цялостният процес от отглеждането на енергийни суровини до потребле-
нието на биогорива ще допринесе за по-голяма заетост на населението, особе-
но в икономически слаборазвитите региони на страната. В контекста на нара-
стващите цени на горивата, глобалните цели за намаляване на емисиите от пар-
никови газове и опазване на околната среда, както и поради тяхната практичес-
ка неизчерпаемост, биогоривата са основната алтернатива на традиционните
горива, използвани в транспорта.

3 6 Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния
контрол (обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г.).

3 7 Наредба за условията и реда за подпомагане на производителите на енергийни култури (обн. ДВ,
бр. 37 от 8.05.2007 г., изм. ДВ, бр. 4 от 15.01.2008 г.).
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BIOFUELS  –  ALTERNATIVE  TO  THE  TRADITIONAL  FUELS  IN  TRANSPORT

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Vanya  Zhivkova

Abstract

In the article there is made a critical survey of some possibilities and issues, connected
with the use of biofuels as an alternative to the traditional fuels in transport, for which there is
used the descriptive-analytical method. There is clarified the nature of biofuels, the kinds of
biofuels, their advantages and disadvantages. Also presented is the state and development of
the production of biofuels in Bulgaria. There is traced the evolution and the localization of the
production of biofuels on a global scale. There is also given a brief survey of the legal framework
regulating the production and consumption of biofuels.

БИОТОПЛИВО – АЛЬТЕРНАТИВА  ТРАДИЦИОННОГО   ТОПЛИВА
В  ТРАНСПОРТЕ

Гл.  асс.  д-р Ваня  Живкова

Резюме

В статье представлен критический обзор некоторых возможностей и проблем, свя-
занных с использованием биотоплива как альтернативы традиционного топлива в транс-
порте, посредством применения дескриптивно-аналитического метода. Выясняется сущ-
ность биотоплива, его виды, его преимущества и недостатки.

Представлено состояние и развитие производства биотоплива в Болгарии. Описаны
ход эволюции и локализация производства биотоплива в глобальном аспекте. Сделан и
краткий обзор правовой рамки, регламентирующей производство и потребление био-
топлива.
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ОЦЕНКА НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД И НЕГОВОТО САНИРАНЕ

Гл. ас. д-р Тодор Райчев

Проблематиката, свързана със санирането на жилищния сграден фонд като
цяло и по-конкретно, на този в режим на етажна собственост,1 пряко засяга
институционалния, нормативния и финансовия потенциал в страната на нацио-
нално, общинско, и на равнище сдружения на собственици, за успешно форми-
ране и последваща реализация на инвестиционни проекти.

Целта в тази статия е да се предложи технико-икономически инструмен-
тариум за извършване на оценка на жилищния сграден фонд и неговото санира-
не по обобщен показател. Идеята е да се създаде възможност за прецизиране
на одобрението и финансирането на изготвените от сдруженията на собствени-
ците инвестиционни проекти чрез обективно диференциране на подлежащите за
саниране жилищни сгради или входове, намиращи се в режим на етажна соб-
ственост, с оглед на по-ефективното преразпределение и използване на ограни-
чения целеви обществен финансов ресурс, стимулирането на по-широка кампа-
ния и подобряването на общия социален ефект.

Санирането на жилищните сгради получи особена популярност през после-
дните години във връзка с необходимостта от подобряването на енергийната
ефективност на жилищния фонд в страната. Практиката показва, че по отноше-
ние на енергийната ефективност, поради конструктивните особености и експ-
лоатационното състояние, енергийната консумация на жилищния сграден фонд
в страната е ориентировъчно следната2:

• панелни жилищни блокове – над 200 kWh/m2 годишно; обхващат 18 900
панелни жилищни блока със 707 441 жилища в тях;

• сгради с външни тухлени стени с дебелина 38 см. (включват жилища
изградени преди 1965 г.) – 170 kWh/m2 годишно; от построените 1 600 000
жилища (вкл. едно и дву-фамилни къщи), 350 000 жилища са в блокове;

• сгради с външни тухлени стени с дебелина 25 см. (жилища, изградени в
периода 1965-1999 г.) – 180 kWh/m2 годишно; обхващат общо 819 625
апартамента;

• жилищни сгради, изградени след 1999 г. – по принцип би следвало да
отговарят (бел. авт.) на новите изисквания за енергийна ефективност.

1 В режим на етажна собственост може да бъде жилищна сграда или отделен вход от нея. Вж.: чл.
7, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). // ДВ, № 6, 2009, … изм., № 15,
2010.

2 Вж. по-подробно: Стойкова, Ев. Достъпни енергийно-ефективни социални жилища. Енергиен
Център София, 09.09.2004 – http://www.sec.bg/userfiles/file/LOCOSOC/LOCOSOC.ppt.
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Важно значение за това изследване има акцентирането върху моментното
състояние на панелния жилищен фонд, с оглед на необходимостта от спешно
подобряване на неговата енергийната ефективност. Проблематиката е изклю-
чително актуална и поради силната социална страна на въпроса – към 2010 г. в
него живеят приблизително 1 750 000 души или около една четвърт от населе-
нието на страната. Известно е, че с прилагането на стандартните мерки за
повишаване на енергийната ефективност консумацията на панелните жилищни
сгради може да бъде намалена с над 50%. При използване на по-прогресивни,
иновативни решения за подобряване на енергийната характеристика на сгради-
те, годишната енергийната консумация за отопление и топла вода в жилищата
не трябва да превишава3:

• 85 kWh/m2 в енергийно-санирани жилищни блокове;
• 75 kWh/m2 в нови жилищни блокове.
Предвид реалностите от незадоволителното техническо (експлоатацион-

но) състояние на панелния жилищен фонд в страната, поставените изисквания
за неговото спешно подобряване и ниските финансови възможности на по-голя-
мата част от засегнатите собственици, замисълът на концептуално предлага-
ния технико-икономически инструментариум е в създаването на благоприятни
условия за сравнително улеснено, целево диференцирано финансиране, според
обхвата и степента на необходимите саниращи мероприятия, на нуждаещите се
от финансово подпомагане сдружения на собственици. Пряк краен резултат от
прилагането на инструментариума в практиката следва да бъде иницииране на
широко участие в мероприятията по санирането на сгради и входове, намиращи
се в режим на етажна собственост.

Когато става въпрос за енергийното саниране на остарелия панелен жили-
щен фонд, трябва да се посочат следните моменти:

Първо, не е добре да се разглежда едностранчиво от икономическа гледна
точка проблемът, свързан с енергийната ефективност от този на санирането на
конструктивните мрежи или системи на същите сгради или входове4.

Така например, в зависимост от периода им на изграждане, панелните жи-
лища у нас се характеризират със следната възрастова структура към 2010 г.5:

- под 18 години – 8%, т.е. приблизително 56 595 жилища;
- между 19-28 г. – 53%, т.е. приблизително 374 944 жилища;
- между 29-38 г. – 33%, т.е. приблизително 233 456 жилища;
- между 39-51 г. – 6%, т.е. приблизително 42 446 жилища.
Това означава, че в кратко и средносрочен план и с тенденция към прогре-

сивно увеличаване в дългосрочен план ще нараства необходимостта от прила-
гането на конструктивно саниране, включващо ремонтни и укрепителни дейнос-
3 Стойкова, Ев. Цит. изт.
4 На практика при обновяването на жилищни сгради или отделни входове се поставят и редица

други технически задачи, като: осигуряване на трайно премахване на течовете от покрива, външни
и вътрешни фуги, ВиК и отоплителни инсталации, осигуряване на пожарната безопасност на
сградата (входа), в съответствие с нормативните изисквания и др.

5 Стойкова, Ев. Пак там.
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ти, като презаваряване на метални връзки, замяна на водопроводни мрежи, за-
монолитване на стоманобетонни плочи и др. подобни. Много полезни в случая
могат да се окажат и примерите за успешно саниране на едропанелни жилищни
сгради в Германия без обитателите да напускат квартирите6, т.е. вече съще-
ствува добра практика и може да се взаимства съответно „ноу-хау”.

Второ, технически, конструктивното саниране предхожда полагането на
външната топлоизолация по фасадата на една остаряла панелна сграда, т.е.
значително се усложнява проблемът със застъпващото се финансиране7 на двете
дейности8, с цел своевременно изпълнение на енергоефективните мерки по на-
маляване на значителната консумацията на енергия на жилищния сграден фонд
у нас. Проблемът се задълбочава още повече, когато се вземат предвид и реал-
ностите, свързани със статута на земята под панелните сгради, която е соб-
ственост на отделната община.

Трето, при сега действащите нормативни условия няма проблем, ако сдру-
жение на собствениците на панелна сграда кандидатства за финансиране във
връзка с подобряване на нейната енергийната ефективност, независимо, че съща-
та сграда може да се нуждае преди всичко от спешно конструктивно саниране.
В резултат на това извършените инвестиции по полагане на топлоизолация на
фасадните стени впоследствие ще се окажат нерационални.

Посоченото ни дава основание да защитаваме тезата за целесъобразнос-
тта от финансова и социална гледна точка, жилищните сгради превантивно да
бъдат надлежно диференцирани от компетентните административни органи в
няколко целеви групи, според обективно необходимата им степен за конструк-
тивно и/или енергийно саниране на база конструктивните особености, годината
на въвеждане и експлоатационните им характеристики.

В първа целева група приоритетно би следвало да се заложат жилищните
сгради (особено тези, изпълнени по строителната технология „Едропанелно
жилищно строителство”), за които енергийното саниране ще се предхожда или
ще бъде съпровождащо на обективно наложителното конструктивно саниране.
Смисълът е, да бъдат не само енергийно, но и технически обследвани и точно
обозначени проблемните жилищни сгради, за да знаят, от една страна, съответ-
ните органи на управление на етажната собственост и респективно отделните
собственици в тях, че им предстои в определен времеви интервал по-голям
финансов ангажимент. Същите да не предприемат прибързани действия по из-
готвяне на инвестиционен проект за енергийна ефективност, договаряне с фи-

6 Вж.: Назърски, Д. Практиката в Германия. Топлоизолационни системи за саниране на едропанел-
ни сгради, В-к „Строителство градът“, бр. 1, 2008, с. 6.

7 При конструктивното за разлика от енергийното саниране липсват съответни програми и нароч-
но създаден фонд за неговото финансиране.

8 Ориентировъчно, при конструктивно саниране цената, трансформирана за кв. м. жилищна площ
на база експертни оценки и по калкулации на ремонтно-строителни фирми се движи в широки
граници и възлиза средно между 110 лв. и 180 лв., а за основното енергийно саниране – само на
фасадните стени (без прозорците и др.) цената за топлоизолация с нормативна дебелина 6-7 см.
възлиза средно на около 32-40 лв. на кв. м.
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нансови (кредитни) институции и ремонтно-строителни фирми и започване на
изпълнение по полагане на външна топлоизолация по фасадните стени, което би
възпрепятствало последващо конструктивно саниране на обекта за сравнител-
но дълъг период от време или би се оказало несъобразено начинание с фатални
финансови последици.

Във втора целева група могат да попаднат всички останали жилищни сгра-
ди, т.е. такива, за които не е наложително в кратко-, средно- и дългосрочен
период да се прави конструктивно саниране и не съществуват пречки веднага
да се прибегне към енергийното им саниране при значително по-малък обем на
инвестициите. Към тази целева група сгради (освен към сгради държавна и/или
общинска собственост) може да бъде ориентирана и стимулирана и инвестици-
онната дейност на т.нар. дружества за предоставяне на енергийни услуги на
основата на т.нар. договори с гарантиран резултат9.

Намерението е да се подпомогнат доколкото е възможно собствениците,
на жилища, респективно сдруженията на собствениците, попадащи в първа це-
лева група с ангажимент за значително финансово участие от тяхна страна.
Идеята е да им бъдат предоставени възможности за кандидатстване за креди-
тиране с обществени средства при определени преференциални условия (напри-
мер, при значително по-нисък лихвен процент и/или за по-дълъг погасителен
период) или с привилегии при заемане на средства по целеви програми и други
подобни финансови инструменти и схеми на национално и общинско равнище и
равнище Европейски съюз (например, изискване за по-малко относително дяло-
во участие на собственото финансиране в общия размер на определената инве-
стиция за саниране).

Според нас, следва да се окаже въздействие и върху началния срок на
практическата реализация на оздравителните конструктивни мероприятия след
констатацията от тяхната необходимост. С оглед на по-бързото организиране
на засегнатите собственици и за да може съответните сдружения да ползват
установени привилегии от съответна финансираща институция или трета стра-
на, би могло нормативно да се заложи изискване за спазване на срок. Той след-
ва да обхваща времето от момента на установяването и разписването като
указание в техническия паспорт на съответната сграда на необходимостта от
извършването на конструктивно саниране до момента на подаването на искане-
то за отпускането на финансирането. По аналогичен начин може да се обвърже
с времеви интервал и евентуалното последващо полагане на външната топлои-
золация по ограждащите стени на жилищната сграда, отново като условие за
ползване на същите или подобни привилегии от „кредитора” или третата финан-
сираща страна.

Подходящ вариант за по-фина настройка на предлагания икономически
механизъм за по-целесъобразно използване на заделения финансов ресурс, за
стимулиране и подпомагане участието на сдруженията на собствениците в кам-

9 Вж. по-подробно: чл. 48 и чл. 49 от Закона за енергийната ефективност.  // ДВ, № 98, 2008, … изм.,
№ 15, 2010.
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пании за подобряване на конструктивната и/или енергийната ефективност на
съществуващите сгради така, че те да станат още по-реалноосъществими и
по-широкодостъпни, според нас, би представлявало въвеждането по пълна ана-
логия и на по-гъвкава иновативна система за обективно преразпределение на
кредитния ресурс. Във връзка с това, с оглед на координацията между двете
потенциално изграждащи я основни подсистеми – тази на обективното разделе-
ние на ограждащите конструкции и елементи на жилищните сгради (според ни-
вото им на енергийна защита) и подсистемата за разпределение и отпускане на
финансовите средства – се налага прецизирането и обвързването на отделните
групи сгради за саниране с прикрепени към тях характеристики на условията за
отпускане на заем. Същевременно, установяването, от гледна точка на финан-
сиращата институция на групите като условни, в зависимост от вида и необхо-
димата степен на саниране на попадащите в тях ограждащи конструкции и еле-
менти, предмет на финансиране в съответния инвестиционен проект.

За конкретното преценяване и одобряване от страна на финансиращите ин-
ституции на саниращите мероприятия, заложени в подготвените инвестиционни
проекти, и отпускането на кредитите, е необходимо да се определи такъв кри-
терий за оценка (респ. за диференциране), който да е поставен на обективна
основа, да е измерим и същевременно да не възпрепятства проявяването на
социалния аспект на предлагания икономически механизъм. За целта предлага-
ме въвеждането на показателя „Степен на саниране”. За негов измерител из-
ключително подходящи се оказват измерените и обозначените в енергийния
паспорт на съответната сграда технически стойности за действителния коефи-
циент на топлопреминаване (k) на отделните ограждащи конструкции и елемен-
ти – стени, прозорци, покрив, под. Не би следвало да има пречка енергийният
паспорт да може да се представи и използва като официален документ и да
послужи като обективна основа за преценка пред органите на съответната кре-
дитираща институция и/или трета страна. Технически погледнато, коефициентът
на топлопреминаване (k) се определя на основата на съществуващите различия
по отношение на коефициента на топлопроводност (λR) на отделните строителни
изделия и/или материали, изграждащи съответните конструктивни ограждащи
елементи на сградите. Така по-добре изолираните сгради, за да достигнат съот-
ветните нормативни стойности на коефициента на топлопреминаване (kmax)10 на
всички или само на част от ограждащите елементи имат необходимост по прин-
цип от влагането на по-малко финансови средства и от изпълнението на евенту-
ално по-малко видове ремонтно-обновителни строителни работи. При такъв
случай, представляващите ги сдружения на собствениците не следва да бъдат
кредитирани при сравнително по-преференциалните условия, определени за втора
целева група. По нейните условия следва да се финансират кандидатстващите
инвестиционни проекти на сдружения на собствениците, представители на сгради,
подбрани по критерия „Степен на саниране”, притежаващи по-високи неблагоп-

1 0 Вж. чл. 6, ал. 2, табл. 1 на Норми за проектиране на топлоизолацията на сгради. БСА, бр. 11/1998,
с. 5.
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риятни стойности от нарочно фиксирани размери на коефициента на топлопре-
минаване (kср. стр.) на отделните ограждащи конструкции и елементи11, т.е. отли-
чаващи се с много ниски топлотехнически показатели – над съответните сред-
ни нива за страната. Това предполага провеждането на значителни, т.е. на пове-
че видове и/или по-мащабни енергийно-саниращи мероприятия. Одобрените за
финансово подпомагане сдружения на собствениците следва да имат възмож-
ността да стигнат до него срещу по-малък процент на собствено участие, по-
изгоден лихвен процент и/или други преференции, в сравнение със собственици-
те попадащи извън условната втора група, които са с по-добре, но също недо-
статъчно изолирани жилища, така че финансово и социално по-прагматично да
се разпредели заделеният обществен или кредитен ресурс.

Необходимо е критерият „Степен на саниране” да отчита защитните функ-
ции на всеки основен или ограждащ елемент12 (например, стени и прозорци), пред-
мет на инвестиционния проект, когато се превишава в негативен план съответна-
та нарочна фиксирана стойност на коефициента на топлопреминаване (kср. стр.).
При положение, че за някой от ограждащите конструкции и елементи коефици-
ентът на топлопреминаване (kсоке)13 се намира в по-благоприятните граници – в
диапазона между нормативно определения размер (kmax) и нарочно фик- сира-
ния (kсоке ср. стр.), тогава за изпълнението на сравнително по-нискоресурсоемките
оздравителни мероприятия, отнасящи се до въпросния ограждащ елемент, следва
на сдружението на собствениците да бъдат отпуснати средства по общите ба-
зисни правила на кредитирането (финансирането) установени за трета условна
група (вж. табл. 1).

Примерно диференциране според вида и степента на саниращите мероп-
риятия и обвързването им със съответните условия на кредитиране, респ. фи-
нансиране, са представени в табл. 2. Следва да се посочи, че стойностите на
отделните показатели в колонка 6 на табл. 2 са също преференциални, в сравне-
ние с условията за отпускане на традиционните инвестиционни кредити.

Според нас, с помощта на предлагания технико-икономически инструмен-
тариум, способстващ за превантивното целево диференциране на степента на
наложително предстоящото общо и по-конкретно, конструктивно или енергийно
саниране на жилищните сгради и входове в режим на етажна собственост, мо-
гат да бъдат решавани едновременно, координирано и прагматично следните
основни цели:

1 1 Вж. по-подробно: Райчев, Т. Оценка на икономичността на нововъведенията в жилищното стро-
ителство. Известия на ИУ – Варна. 2001, № 1, с. 88-97.

1 2 Бел. авт. Ще зависи от възприетата нормативна методична схема.
1 3 Бел. авт. Въвеждаме условно обозначаване на фактически установения коефициент на топлопреми-

наване на съответната ограждаща конструкция или елемент на обследваната сграда или вход от нея.
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Таблица 1

Диференциране на жилищните сгради, на ограждащите конструкции
и елементи, респективно на съответните инвестиционни проекти на

групи с обособени преференциални различия при финансирането, според
вида и степента на обективно необходимите саниращи мероприятия

- да се създадат обективни предпоставки за вземане на решение сред
кредитиращите (финансиращите) институции за отпускане или отказва-
не на кредит (финансиране), на основата на предписанията в техничес-
кия и енергийния паспорт на съответната жилищна сграда – обект на
инвестиционен проект за саниране;

- да се инициира действието на ефективна регулираща функция към недо-
пускане на финансови разхищения чрез кандидатстване и одобряване
на енергийно саниране, пренебрегвайки технически обоснованата необ-
ходимост от конструктивно оздравяване16 на жилищната сграда в крат-

Критерии
за оценка

Първа условна група14 Втора условна група Трета условна група

1. Видове
мероприятия

- само конструктивно
саниране;

- конструктивно и
съпътстващо или
последващо
енергийно саниране
в рамките на дълго-
срочния период.

- само енергийно
саниране, без
последващо
конструктивно
в кратко-, средно-
и дългосрочен
период

- само енергийно
саниране, без
последващо
конструктивно
в кратко-, средно- и
дългосрочен период15

2. Степен
на саниране

- конструктивно:
 пълно;
 частично.

- значително енергийно
саниране;

- нормално енергийно
саниране.

kсоке ср. стр. < kсоке

(значително
енергийно
саниране)

kmax < kсоке < kсоке ср. стр.

(нормално
енергийно
саниране)

1 4 Условията за финансиране, обвързани с тази група, се отличават с най-много на брой и най-
големи преференции.

1 5 Интервалът в години, определящ съответния период, следва да бъде уточнен професионално в
конкретната методика за практическото прилагане на предлагания инструментариум.

1 6 Бел. авт. В практиката съществува и т. нар. архитектурно саниране, което при жилищните сгради на
практика се реализира с изпълнението на енергийното саниране на ограждащите конструкции и елемен-
ти. По принцип акцентите при него са главно от архитектурно-историческо и културно значение и на
настоящия начален етап на развитие на саниращи практики у нас и липсата на финансов ресурс, то
следва да обхване основно значимите в обществен план забележителни административни държавни,
общински и частни сгради. Когато разглеждаме едропанелния жилищен сграден фонд, след време, при
съществуващи реални предпоставки и възможности, разбира се следва да се пристъпи не просто към
неговото архитектурно саниране по принцип, а към коренно преобразяване на външното (фасадното)
естетическо оформление на основата на иновативни архитектурни решения и стил.
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ко-, средно- или дългосрочен период. На парктика една от ролите на
предлагания технико-икономически механизъм ще се състои в деликат-
но иновативно вменяване на значително по-широка регулираща функция
на кредитната система17, която ще бъде обективно обезпечена с данни

Таблица 2

Матрица на обвързване на вида и степента на санирането
с конкретните условия за кредитиране (финансиране)

Видове саниращи мероприятия

Степени на
саниране

Конструк-
тивно със

съпътстващо
енергийно

Конструктивно
с последващо
енергийно в
рамките на

дългосрочния
период

Само
конструк-

тивно

Само
енергийно -
значително

саниране

Само
енергийно -
нормално
саниране

1 2 3 4 5 6
І. Конструктивно

Пълно   

Частично   

ІІ. Енергийно
2.1. Значително   

2.2. Нормално   

Условия на
кредитиране
(финансиране)
1. Размер на

кредита
най-голям голям среден по-малък малък

2. Размер на
лихвения
процент

минимален нисък среден висок по-висок

3. Процент на
собствено
участие

минимален нисък среден висок по-висок

4. Период на
разсрочване

1 г. 8 мес. 6 мес. 6 мес. 3 мес.

5. Такса за
обслужване

минимална ниска средна висока по-висока

6. Други

1 7 Съобразно нормативно внедрената нарочна методика, разработена на база на предлагания техни-
ко-икономически инструментариум.
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за фактическото състояние на сградата или отделния вход от извърше-
ните нарочни технически и енергийни обследвания, надлежно посочени
в отделните технически (вкл. енергийни) паспорти, сертификатите за
енергийни характеристики на сградата и/или друга документация.
Същността й ще се изразява в строго преразпределение на обществе-
ния финансов ресурс по посока на точно диференцирани по вид, степен и
технологична последователност мероприятия за саниране;

- да се акумулира значителен положителен ефект върху ефективното из-
ползване на финансовите средства, заделени на държавно и/или общин-
ско равнище и/или от трета страна, съчетано с диференцирано обхваща-
не на така важния социален елемент при санирането на едропанелните
жилищни сгради, намиращи се в режим на етажна собственост;

- да се улеснят сдруженията на собствениците на основата на кандидат-
стване за средства по един инвестиционен проект, чийто предмет се от-
личава и с възможност за диференциация между степените за саниране
на едновременно няколко обективно (технически) обосновани помежду
им конструкции и елементи. Така дължимите по отпуснатия целеви кре-
дит вноски ще представляват на практика общи суми от главниците и
съответните лихви по отделните периоди, при преференциалните условия-
та за кредитиране, характерни на степента за саниране на всяка отделна
конструкция или елемент. По този начин, чрез предлаганото динамично
(гъвкаво) кредитиране на едновременно повече от един „елемент” за са-
ниране при различни условия в един заем, ще се пестят и време и допъл-
нителни разходи – равносилно е на едновременно кандидатстване за фи-
нансиране на саниране при различни кредитни условия на два и повече за
сдружението на собствениците инвестиционни проекта.

Окончателният ефект от реализирането на предлагания икономико-техни-
чески инструментариум за целево диференциране на сгради и входове, респ. на
сдруженията на собствениците, и финансирането или отказването на инвести-
ционните им проекти за саниране, според нас, ще се изрази в предоставянето на
гъвкави, социалнощадящи условия, които ще направят възможно така желано-
то широко провеждане на саниращи мероприятия в кратко- и средносрочен план.
Освен чисто икономически, ще се инициира и значително разнороден, и мултип-
ликативен социален ефект по посока към подобряване уюта на жилищата, в
сектора на екологията, в архитектурно-художествен и естетически план, безо-
пасността на гражданите и в много други положителни направления, от които
ще спечели цялото общество.

В резултат на разгледаната проблематика могат да бъдат направени след-
ните основни препоръки:

1. На основата на концептуално предложения икономико-технически инст-
рументариум съответните административни органи в Министерството на реги-
оналното развитие и благоустройството (МРРБ) да разработят нарочна мето-
дика за диференциране на сградите и входовете в режим на етажна собстве-
ност. Целта е последните да бъдат разпределени в целеви групи за точното
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определяне на необходимостта от вида или видовете саниране и последовател-
ността им, необходимите за това основни ремонтно-обновителни и/или ремонт-
но-възстановителни работи и/или услуги, и респ. финансовите мащаби на общи-
те разходи в кратко-, средно- и дългосрочен период, потенциалните възможно-
сти за целево финансиране (кредитиране) и т.н.

2. Да се преструктурира Агенцията по енергийна ефективност или учреди ана-
логично на нея и „Агенция за саниране на жилищни сгради” към МРРБ, в чийто
ресор ще се обследват жилищните сгради приоритетно по системата „ЕПЖС” и
ще се създадат нормативно утвърдени списъци по градове, райони, квартали, мик-
рорайони и други за подлежащите на конструктивно оздравяване сгради, групирани
по времеви интервали за саниране в кратко-, средно- и дългосрочен период, с които
да разполагат и „кредитните” (финансиращите) институции.

3. Да се учреди нов фонд „Саниране на жилищни сгради” или разшири
предметът на действие на създадения фонд „Енергийна ефективност” по Зако-
на за енергийна ефективност18, с цел създаване на допълнителни възможности
за акумулиране на държавни, общински и дарителски средства (фирмени, от
предприятия към сдружения с идеална цел, от международни институции и орга-
низации, и др.) и целево изразходване по нормативно установени правила на
набраните обществени средства.

4. Да се проведе приватизация за прехвърляне на общинската собстве-
ност върху земята под панелните блокове в полза на собствениците на жилища-
та на съответната сграда, при изпълнението на определени условия, с което да
се засили (стимулира) частният интерес на собствениците на жилища и този на
кредитните институции (банки, фондове) за реализиране и подпомагане на ин-
вестиционни проекти за саниране.

5. Чрез допълнения в ЗУЕС да се задължат собствениците на всички жи-
лищни сгради, построени по способа „ЕПЖС” и намиращи се в режим на етаж-
на собственост, както и на тези, на които текущо, в резултат на техническо
обследване, бъде предписана мярка за необходимост от конструктивно санира-
не, да се регистрират задължително като юридическо лице по ЗУЕС, т.е. като
сдружение на собствениците, явяващо се необходимо условие за изготвяне на
проекти и кандидатстване за нарочни инвестиционни кредити за саниране.

1 8 Бел. авт. Финансирането на санирането на жилищните сгради може да става и на основата на
заделените за целта средства по оперативна програма „Регионално развитие“, от нарочни проек-
ти, като например, „Демонстрационно обновяване на многофамилните жилищни сгради“ и др.
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ASSESSMENT  OF   THE  HOUSING  STOCK A  ND  ITS RENOVATION

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Todor  Raychev

Abstract

In the article there are outlined the technical and economic tools for carrying out an
assessment of residential buildings and their renovation by a generalized indicator.

The idea is to create opportunities for making more precise the approval and financing of
the investment projects prepared by the associations of owners through an objective
differentiation of residential buildings that are subject to renovation and are administered
under condominium ownership, with a view to the more effective re-allotment and use of the
limited target social financial resources.

ОЦЕНКА  ЖИЛОГО  ФОНДА  И  ЕГО  САНИРОВАНИЕ

Гл.  асс.  д-р Тодор  Райчев

Резюме

В статье предлагается технико-экономический инструментарий оценки жилого фонда
и санирования домов по обобщенному показателю.

Идея состоит в том, чтобы создать возможность точной оценки одобрения и финан-
сирования подготовленных обществами владельцев инвестиционных проектов посред-
ством объективной дифференциации подлежащих санированию жилых домов в режиме
этажной собственности с учетом более эффективного перераспределения и использова-
ния ограниченного целевого общественного финансового ресурса.
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СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД ЗА СЪЗДАВАНЕ
НА ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Гл. ас. д-р Снежана Сълова

С всяка изминала година броят на потребителите, осъществяващи покупки
чрез Интернет се увеличава и за 2011 година се очаква световен ръст на елект-
ронната търговия от 19%1. У нас данните също показват нарастване на онлайн
продажбите, макар, че като цяло все още покупките по Интернет2 са твърде
малко. Все по-голямото разпространение на е-търговията изисква наличие на
функционални и надеждни системи за нейното осъществяване. Това е предпос-
тавка и за появата на пазара на повече софтуерни решения за онлайн търговия.

За разработка на уеб базирани приложения за електронна търговия могат
да се използват широк набор от технологии и езици за програмиране или специ-
ализиран софтуер за създаване на електронни магазини. Специализираните ре-
шения позволяват по-лесно и бързо генериране на електронни обекти, защото
при тях са разработени базовите функционалности за един онлайн магазин, като
каталог, кошници за покупки, система за поръчка.

В зависимост от лицензите за неговото използване, специализираният со-
фтуер за създаване на електронни магазини най-общо се дели на две основни
категории: платен, лицензионен софтуер и безплатни приложения с отворен код.
Цел на тази статия е да се анализират функционалните възможности на софту-
ерните решения с отворен код за създаване на електронни магазини и да се
разкрие тяхната приложимост при създаването на електронни обекти за търгов-
ските фирми.

Отвореният код (Open source) е метод за разработка на софтуер, предос-
тавящ възможност за свободно използване на първичния код (source code) на
програмите при спазване на определени в дефиницията му критерии3. През пос-
ледните години към софтуера с отворен код се проявява все по-голям интерес.
Той се използва главно, защото много от организациите искат да са независими
от цените и лицензионните политики на големите софтуерни фирми. Методът
предлага сравнително добро качество, висока надеждност, голяма гъвкавост и

1 Rao, L., J. P. Morgan: Global E-Commerce Revenue To Grow By 19 Percent In 2011 To $680B, http:/
/techcrunch.com/2011/01/03/j-p-morgan-global-e-commerce-revenue-to-grow-by-19-percent-in-2011-
to-680b/, (5.01.2011).

2 НСИ, Информационно общество – данни, http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=17, (29.01.2011).
3 Илиева, С., Лилов, В., Манова, И. Подходи и методи за реализация на софтуерни решения.

Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2010, с. 32. The Open Source
Definition, http://opensource.org/docs/osd, (16.03.2011).
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възможност за развитие. Той е предпочитан от много потребители, защото се
разпространява безплатно и има широка подкрепа от специалистите, занимава-
щи се с този вид разработки.

Най-често, open source решенията се използват при разработка на Интер-
нет приложения. Направените проучвания показват, че най-използваната техно-
логия за разработката на уеб приложения е PHP4, която се разпространява под
отворен лиценз и позволява безплатно разпространяване на програмния код.
Много от успешно работещите в момента приложения за електронна търговия
се базират именно на тази технология5.

Анализът на добрите практики6 показва, че най-разпространените програмни
продукти с отворен код за създаване на електронни магазини са: Magento,
osCommerce, Zen Cart, OpenCart, PrestaShop и VirtueMart (табл. 1).

В различните Интернет проучвания се използват широк набор от показа-
тели за оценка и сравнителен анализ на съществуващия софтуер за създаване
на електронни магазини. Поради спецификата на предметната област считаме,
че е необходимо анализът на представения в таблица 1 софтуер за създаване
на електронни магазини да се направи по три основни направления:

Таблица 1

Софтуер с отворен код за създаване на приложения за е-търговия

4 Comparison of web application framework, http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_
application_frameworks, (5.01.2011).

5 List of free and open source eCommerce software, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Open_Source_
eCommerce_Software, (16.03.2011).

6 Anthony, P., 10 kick ass Open source E-commerce platforms reviewed, http://blog.webdistortion.com/
2008/05/03/9-kick-ass-open-source-e-commerce-platforms-reviewed/, (30.01.2011). Cheung, R., Best
Free Open Source Ecommerce Platforms, http://www.webappers.com/2010/07/09/15-best-free-open-
source-ecommerce-platforms/, (30.01.2011). Thomas, J., Best Open source Shopping cart Systems:
2010, http://orangecopper.com/blog/best-opensource-shopping-cart-systems-2010, (30.01.2011). Best
Open Source Shopping Carts, http://www.100webhosting.com/best-open-source-shopping-carts/,
(30.01.2011).

Magento e програмен продукт, създаден през 2007 г. Развива се с
много бързи темпове. Разпространява се под няколко издания –
Magento Community, Magento Professional и Magento Enterprise. В
настоящото изследване ще разгледаме безплатната версия – Magento
Community.

OpenCart има много добра поддръжка от разработчици (над 14 000)
по целия свят, благодарение на което се предлагат множество
локализирани версии на софтуера.

Оscommerce е създаден през 2000 г. в Германия от Харолд Понс де
Леон под името „The Exchange Project”. Сега има над 12000
работещи онлайн магазини, създадени чрез оsCommerce.
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1. Общи изисквания към софтуера за е-търговия, които са валидни за
повечето уеб базирани приложения. Към тях спадат: оценка на дизайна, струк-
турата и системата за навигация на сайта за електронна търговия.

2. Специфични изисквания, които електронната търговия налага:
• от гледна точка на предметната област, най-важни са: функционалност-

та на генерираните сайтове за е-търговия и средствата за управление
на връзките с клиентите;

• от гледна точка на подхода на реализация, който е чрез използване на
готови платформи това са възможностите за управление на съдържани-
ето чрез административните модули и оценка на процесите на изграж-
дане, развитие и поддържане на системите.

3. Системни изисквания, които за необходими за инсталиране и работа
със съответния софтуер.

Общи изисквания към софтуера за е-търговия

Основната задача на един електронен магазин е да продава стоки и услу-
ги. За да се стигне до осъществяване на онлайн сделка обикновено се изисква
добро представяне на фирмената дейност и офертите и спечелване на довери-
ето на посетителите. Ето защо, според нас, е важно софтуерът за е-търговия да
генерира сайтове, които имат:

• подходящ дизайн;
• добра организация;
• логична структура;
• последователна навигация;
• точни и ясни наименования на разделите.
По отношение на дизайна, който има определящо значение за първоначал-

ното въздействие, може да се даде много добра оценка и на шестте, описани в
табл. 1 софтуерни решения. Всички те предоставят възможност за добро визу-
ално представяне на елементите на сайта. Позволяват на началната страница
да се разположат логото на фирмата, елементите за навигация, новини, промо-
ции и извеждат на преден план продуктите, които се предлагат. Вътрешните

PrestaShop e разработка на едноименната френска фирма.
Платформата е създадена през 2005 г., развива се бързо, някои
изследвания я определят като водеща сред open source софтуера за е-
търговия за 2010 г.

VirtueMart, познат още като mambo-phpShop, е създаден като
разширение на Мambo и Joomla. Софтуерът се използва съвместно с
Content Management System (CMS) – Joomla.

Zen Cart стартира като разклонение на osCommerce през 2003 г.
Сега софтуерът има множество промени, в сравнение с osCommerce,
главно по отношение на архитектурата и функционалността.
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страници на сайтовете са изградени в същия стил. За всички разглеждани соф-
туерни платформи се предлагат множество безплатни и платени дизайнерски
шаблони, които позволяват изграждането на различен дизайн, който като цвето-
ва гама и оформление е подходящ за съответния вид търговия. Сега оsСommerce
e решението с най-много шаблони, като това до голяма степен се дължи на
факта, че то е разработено най-рано.

Навигацията или системата от връзки и менюта, които служат за движе-
ние в даден уеб сайт, е също важна при сайтовете за електронна търговия.
Колкото по-лесно се ориентират посетителите и използват сайта, толкова е и
по-вероятно той да привлече нови клиенти или да способства за задържането
на съществуващите. Разглежданите софтуерни решения генерират сайтове с
ясна и разбираема навигация. С хоризонтална навигационна лента са osCommerce,
Magento и Zen Cart, с лента с раздели са Open Cart и VirtueMart, а всички имат
панели в ляво и в дясно с обособени раздели с основна информация. Хипервръз-
ките им са кратки, интуитивни и добре структурирани7.

Специфични изисквания от гледна точка на предметната област

Успехът на електронната търговия до голяма степен зависи от създадени-
те системи за осъществяването й. За да може клиентите да се възползват от
всички предимства на този вид търговия, считаме, че специализираният софту-
ер за е-търговия трябва да може да генерира онлайн магазини със следната
функционалност:

• наличие на средства за организация и изграждане на продуктов
каталог;

• наличие на възможност за интеграция с платежни системи;
• наличие на система за осъществяване на поръчка;
• наличие на интеграция с куриерски модули;
• наличие на възможности за търсене и сравнение;
• наличие на възможност за работа с различни валути и мултие-

зичност.
Основен компонент на електронния магазин е продуктовият каталог. Важ-

но изискване за бързата ориентация на потребителите при разглеждане на един
онлайн магазин е организацията на продуктовите групи и категории и начинът
на представянето им. Трябва да се отбележи, че всички анализирани програми
могат да генерират добре структурирани каталози, които са разположени на
преден план в сайта. Търсенето и навигацията по каталозите става лесно и
бързо. При платформата Magento стоките могат да се сортират по име, цена и
рейтинг; при OpenCart има и подреждане по модел, като може да се избира и
типа сортиране във възходящ или низходящ ред; osCommerce има сортиране по
име и цена и филтриране по производител; PrestaShop има сортиране и по на-

7 На сайтовете на всяко софтуерно решение могат да се разгледат демо версии на електронни
магазини, създадени със съответния софтуер.
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личност; VirtueMart – по име, цена и последно добавени стоки, а Zen Cart има
като допълнение и филтриране по първата буква от името на продукта.

В табл. 2 са сравнени възможностите за представяне на стоките, които
предоставят разглежданите софтуерни решения. Всички те имат възможности
за подробно описание на стоките, придружено с изображения, показващи раз-
лични аспекти на продукта. Като съществен недостатък на osCommerce може
да се отбележи липсата на функцията за увеличаване на изображенията, която
дава възможност за още по-добра визуализация на стоката. Чрез каталозите на
всички анализирани софтуерни решения може да се поддържа продуктов рей-
тинг, който да е в помощ на купувачите. Разглежданите специализираните плат-
форми, с изключение на VirtueMart, могат да показват списъци с новите и най-
често купуваните продукти.

Таблица 2

Средства за представяне на стоките

Софтуерът за създаване на електронни магазини трябва да предоставя
много и разнообразни начини за заплащане на стоките. Разглежданите плат-
форми позволяват интеграция с една или няколко системи за онлайн разплаща-
не. Най-гъвкав и с най-много възможности е софтуерният продукт Magento,
което е и една от причините за бързото му развитие, a интеграция с най-малко
системи за разплащане има PrestaShop (вж. табл. 3). Тук, обаче, трябва да се
отбележи, че ние сме изследвали наличните към момента платежни модули.
Към всяко от софтуерните решения може да се разработи и интегрира плате-
жен модул за допълнителна платежна система, тъй като за всяка система за
разплащане обикновено има подробни указания за нейното интегриране. Важни

Magento OpenCart Оscommerce PrestaShop VirtueMart Zen Cart

Характери-
стика на
продуктите

да да да да да да

Множество
изображения
за стоките

да да не да да да

Увеличаване
на изобра-
женията за
стоките

да да не да да да

Поддръжка на
рейтинг да да да да да да

Представяне
на нови стоки да да да да не да

Представяне
на най-често
купуваните
стоки

да да да да не да
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характеристики на изследваните софтуерни решения са, че всички предлагат
модули за онлайн заплащане чрез международната система PayPal, която е
предпочитана от много клиенти, както и варианти за офлайн заплащане на сто-
ките, например, при тяхната доставка, начин, които се предпочита, когато търго-
вията е в рамките на същата държава.

Таблица 3

Сравнение на възможностите за интеграция с платежни системи

От решаващо значение при избор на платформа за създаване на е-магази-
ни са възможностите за организиране на система за онлайн поръчка. По отно-
шение на този критерий е много трудно да се определи кое е водещото софтуер-
но решение, тъй като всички разглеждани платформи позволяват създаването
на много добре функционираща система за покупка. И чрез 6-те софтуерни
решения може да се изгради постъпкова система за покупка, която включва:
регистрация или вход в системата, избор на начин на доставка, избор на начин
на заплащане, преглед на поръчката и потвърждение при създаване на сайтове-
те за е-търговия. Създадените системи за онлайн поръчка предоставят възмож-
ност потребителят да се върне назад, да направи промени в количката си, като
добави нови стоки, изтрие избрани стоки или промени поръчаното количество.
Освен това, генерираните чрез платформите сайтове имат средства за добра
визуализация на поръчаните стоки, дължимите суми за тях, стойността на из-
браната форма за доставка и други такси или отстъпки. В процеса на покупка
се изписват броят стъпки до потвърждаване на поръчката, а след потвържде-
ние на поръчката системите изпращат e-mail с оформената фактура. Впослед-
ствие, създадените сайтове позволяват на потребителите да следят статуса на

Magento OpenCart Оscommerce PrestaShop VirtueMart Zen Cart

PayPal
Standard  да  да  да  да  да  да

PayPal Pro да да не не да да
PayPal Payflow
Link

да да не не не не

PayPal Payflow
Pro

да да не не не не

Amazon FPS да не не не не не
Google
Checkout да не не не не не

2Checkout да да да не да да
WorldPay да да не не да да
Authorize.Net
AIM

да да да не да да

ePay.bg да да да не да да
ebg не не да не не да
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своята поръчка - дали поръчката е обработена, изпратена, кога точно е изпра-
тена и кога ще се получи.

Най-добро проследяване на поръчката се получава, ако системата има
интеграция с куриерската фирма и възможности за онлайн проследяване на прат-
ката. Изграждане на тези функционалности предоставят платформите Magento,
VirtueMart, интегрирани най-добре с DHL и Open Cart, интегрирана със систе-
мите на австрийските, канадските и американските пощенски служби.

Важно за онлайн търговията е софтуерът да позволява създаването на
сайтове с добри средства за търсене на стоки и за тяхното сравнение. Всички
от разглежданите решения генерират търсене по ключови думи и по-сложно
търсене, чрез стесняване на обхвата и последователен избор на параметри,
например, по производител, по доставчик, по регион, по цена. От табл. 4 се
вижда, че най-много възможности за търсене предоставят платформите Magento
и Prestashop. Чрез тях в сайтовете може да се включи и търсене в процеса на
въвеждане на заявката, да се създаде каре с най-често срещаните ключови
думи и карта на сайта. Освен това, само тези две платформи създават и систе-
ма за сравнение на характеристиките на избрани стоки, което е удобен и пред-
почитан инструмент от много клиенти.

По отношение критерия мултиезичност и работа с различни валути, всич-
ки разглеждани платформи заслужават много добрa оценка, защото предлагат
работа с множество езици и валути, например, osCommerce, Zen Cart и Magento
имат разработки за над 40 езика.

Таблица 4

Възможности за търсене и сравнения

Magento OpenCart Оscommerce PrestaShop VirtueMart Zen Cart

Обикновено и
разширено
търсене
(search)

да да да да да да

Tърсене в
движение
(search as you
type)

да не не да не не

Каре с най-
често срещани
ключови думи
(search cloud)

да не не да не не

Карта на
сайта (site
map)

да не да да не не

Сравнение на
стоки

да не не да не не
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Важно значение за успеха на електронната търговия имат дейностите по
управление на връзките с клиентите. Усъвършенстването и по-добрата коорди-
нация на връзките с клиентите води до тяхното по-качествено персонално об-
служване, до по-голямата им удовлетвореност и като цяло допринася за увели-
чаване на приходите от продажбата на стоки и услуги. Чрез всички от изслед-
ваните софтуерни платформи се съхранява информация за клиентите, натруп-
ват се данни за направените продажби, всеки клиент може да разглежда и акту-
ализира своя профил и да следи статуса на поръчките си. Софтуерните плат-
форми предоставят и услугата абонамент за новини (вж. табл. 5).

Таблица 5

Средства за управление на връзките с клиентите

Magento и OpenCart имат възможност за поддържане на клиентски мне-
ния за стоките или услугите, което в голяма степен влияе върху решението на
клиентите за покупка. Много често при електронната търговия определящ фак-
тор за оценка на качеството на стоките или услугите са именно клиентските
отзиви. Платформата Magento има и вградени средства за създаване на анке-
ти, които са добри инструменти за проучване на обществено мнение чрез съби-
ране на сведения по предварително съставен въпросник.

При избор на е-commerce решение определящи са и възможностите на
продуктите за стимулиране на продажбите, чрез предлагане на промоционални
предложения, начисляване на бонус точки, генериране на специални оферти, като
някои от тях могат да се отправят към всички потребители, а други да са пер-
сонализирани към редовните клиенти или към закупилите определен артикул.
Наличието на тези функционалности на софтуера води до създаване на елект-
ронни магазини, при които може да се осъществява индивидуален маркетинг
спрямо всеки клиент на базата на използваната събрана и обработена инфор-

Magento OpenCart Оscommerce PrestaShop VirtueMart Zen Cart

Клиентски
мнения да да не не не не

Бюлетин с
новини да да да да да да

Анкети да не не не не не
Талони за
отстъпка

да да не да да да

Ваучери за
подарък

да да не не не да

Отстъпки по
клиенти

да да не да да не

Бонус точки не не не да не не
Специални
оферти да не не не да не
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мация за него. Най-гъвкави в това отношение са софтуерните продукти Magento,
OpenCart и PrestaShop (вж. таб. 5).

Изисквания от гледна точка на подхода на реализация

При подхода създаване на онлайн магазини, който е разгледан, а именно чрез
използване на готови платформи, важни са възможностите за управление на съдържа-
нието. Изследваните open source софтуерни решения за е-търговия разполагат с
административни модули, които служат основно за настройка и поддържане на създа-
дените електронни магазини. Чрез тях потребителите, които имат зададени съот-
ветните права за достъп, могат: да задават настройки за сайта за е-търговия; да
конструират продуктови каталози; да инсталират модули за разплащане; да опре-
делят условията за доставка; да извеждат справочна информация.

Административните модули позволяват онлайн редактиране на съдържание-
то на даден уеб сайт. Чрез тях се публикуват текстове, изображения и мултиме-
дия. Дизайнът и организацията на административните модули на разглежданите
платформи позволява лесно поддържане на сайтовете за е-търговия. Направеното
сравнение в табл. 6 показва, обаче, че само чрез Magento и VirtueMart може да се
направи импорт или експорт на продуктовия каталог, което е от съществено значе-
ние за бързото въвеждане и актуализация на стоките. Освен това, възможността
да се вмъкват готови списъци от стоки спомага и за директно използване на данни
от базата от данни на други фирмени приложения.

Процесът на редактиране на съдържанието на сайтовете за е-търговия се
улеснява при използването на WYSIWYG8 редактори – с такива разполагат
Magento, OpenCart, PrestaShop и VirtueMart.

Добре е, че чрез всички административни модули може да се осъществява
контрол на наличностите на стоките и да се извежда детайлна справочна инфор-
мация зa продажбите и посещенията на онлайн магазина. Наличието на възмож-
ност за ежедневните анализи е особено необходима функция за системите за е-
търговия, тъй като в съвременните условия на динамика, бързи промени на паза-
ра, служителите в търговските фирми и мениджърите трябва да вземат навре-
менни решения за осъществяване и подобряване на дейността. Най-много видо-
ве отчети се извеждат чрез платформите Magento и ОpenCart, като справките на
Magento могат да се експортират в Excel формат. Всички разглеждани платфор-
ми позволяват интеграция с приложението за анализи на Google – Analytics9 и по
този начин може да се следи детайлната статистика за посещаемостта на всяка
страница от уеб сайта. Чрез този инструмент лесно се дава отговор на въпроси
като: откъде са купувачите, по колко време те стоят на сайта, кои са най-посеща-
ваните страници на сайта и какво правят посетителите на тях, какви ключови
думи се използват в търсещите машини, за да се открие сайта и др.

8 WYSIWYG  е термин, използван при компютърните програми (акроним на What You See Is What
You Get — каквото виждате, това получавате.

9 Безплатна уеб услуга на Google за съставяне на детайлна статистика за посетителите на уеб сайтовете.
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Таблица 6

Възможности на административните модули

Системни изисквания за работа с платформите

Изборът на софтуер за разработката на уеб приложение за е-търговия
трябва да се съобрази и със системния софтуер на Интернет сървъра, който ще
се използва. От табл. 7 се вижда, че има голямо сходство в системните изиск-
вания за работа с разглежданите платформи.

Анализираните софтуерни решения се базират на технологията за създа-
ване на динамично уеб съдържание PHP, работят със системата за управление
на бази от данни MySQL и най-разпространения уеб сървър Apache10. От из-
следваните 6 платформи само OpenCart и Оscommerce работят и с уеб сървъра
за операционната система Windows – Internet Information Server. Разработените
с разглежданите платформи електронни магазини могат да се публикуват на
сървъри с най-често използваните сървърни операционни системи за PC-съвмес-
тими компютри – Windows Server и Linux. Изключение в това отношение прави
само Magento, чиито сайтове изискват сървър само с OС Linux. Необходимо е
също да се отбележи, че за работа с VirtueMart се изисква на сървъра да е
инсталирана и системата за управление на съдържанието Joomla!, която е без-
платна и с отворен код. Това изискване, обаче, налага известни ограничения и
обикновено само използващите Joomla! избират VirtueMart.

Наличие
на
WYSIWYG
редактор

да да не да да не

Предоста-
вяне на
статисти-
чески
данни

да да да да да да

Magento OpenCart Оscommerce PrestaShop VirtueMart Zen Cart

Импорт/
Експорт
на списъ-
ците със
стоки

да не не не да не

Контрол
на налич-
ностите на
стоките

да да да да да да

1 0 Apache HTTP Server, http://bg.wikipedia.org/wiki/Apache, (22.02.2011).
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Таблица 7

Системни изисквания за работа на е-commerce платформите

Въз основа на анализа на софтуерните платформи можем да формулираме
следните основни изводи:

• Специализираният софтуер за е-търговия с отворен код притежава не-
обходимата базова функционалност за създаване на ефективно работе-
щи електронни магазини. Позволява изграждане на сайтове с оригина-
лен дизайн, функционални кошници за покупки, поддържане на клиентс-
ки профили, интеграция с платежни и доставни модули.

• Софтуерните платформи позволяват към тях да се правят множество
подобрения и допълнения, тъй като са базирани на скриптовия език PHP
и метод за разработка с възможност за свободно използване на първич-
ния код. Те се ползват и от предимството на разработките с отворен
код, че по тях работят множество разработчици, което допринася за
непрекъснато им развитие и надграждане.

• Платформите предлагат удобни средства за поддържане на електрон-
ните магазини и за извеждане на множество важни за бизнес анализите
справки и отчети.

Magento OpenCart Оscommerce PrestaShop VirtueMart Zen Cart

Операционна
система Linux

Linux,
Microsoft
Windows,

Unix

Linux, Unix,
BSD, Mac OS
X и Windows

Linux, Unix,
Windows

Linux, Unix,
Windows

Linux, Unix,
Windows

Уеб сървър
Apache 1.3.x,
Apache 2.0.x,
Apache 2.2.x

Apache,
Windows IIS

Apache,
Windows IIS Apache

Apache 1.3.19
или по-нова

версия,
препоръчително

Apache 2.2.x

Apache 1.3.x

Уеб
технология PHP 5.2.13+ PHP 5

PHP 4.2.1+
препоръчително

4.3.2+

PHP 5.0 или
по-нова
версия

PHP 4.2.x или
по-нова
версия,

препоръчително
PHP 5.2.x,

Joomla! 1.0.x,
1.5.x,

препоръчително
Joomla! 1.5.x

PHP 4.3.2 или
по-нова версия,
препоръчително

PHP 4.4.x

СУБД

MySQL:
4.1.20 или

по-нова
версия

MySQL MySQL 3.23+

MySQL
4.1.14 или

по-нова
версия

MySQL 3.23.x
или по-нова

версия,
препоръчително

MySQL 5.0.x

MySQL 3.2x
или по-нова

версия
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Основните насоки, в които трябва да се усъвършенства специализираният
софтуер с отворен код за е-търговия са:

• Специализираните е-commerce решения се нуждаят от подобрение по
отношение на възможностите за осъществяване на продуктови сравне-
ния, които имат съществено значение за избор на конкретна стока.

• Във връзка с подобряване на обслужването на клиентите и повишаване
на нивото на удовлетвореността, им може да се каже, че софтуерът
разполага само с някой основни инструменти. Би могло, обаче, да се
направят доразработки, чрез които да се цели увеличаване на печалба-
та от съществуващите клиенти, чрез предлагане на свързани продукти
(cross-sell), продажба на подобрени продукти или по-нови модели на про-
дуктите (up-sell).

• Към софтуерните платформи е наложително да се добавят модули за
поляризиране на сайтовете. Например, за директно публикуване на офер-
ти в социалните мрежи, които сега са най-посещаваните Интернет сай-
тове. Тук трябва да се отбележи, че за някои от платформите, като
osCommerce, има допълнения в тази насока, но те са по-скоро за връзка
със страниците на фирмите в съответните социални мрежи, а не за ди-
ректно публикуване на оферти.

Въз основа на направения сравнителен анализ може да се обобщи, че раз-
гледаните софтуерни решения с отворен код са добра алтернатива на комерсиал-
ния софтуер. Чрез тях може да се създаде функционален и успешно, работещ
сайт за електронна търговия. В случаите, когато фирмата за в бъдеще планира
интеграция на електронния магазин със системи за управление на бизнеса, като
ERP, CRM и др., е подходящо да се избере софтуерът на Magento, защото той
има най-добри възможности за развитие и интеграция с бизнес системите. Пре-
минаването към комерсиалната версия Magento Enterprise, позволява по-пълно
обхващане на процесите, свързани с доставката, продажбата и маркетинга. За
по-малките фирми би следвало изборът на софтуерно решение до голяма степен
да зависи от наличието на подходящи за конкретния бизнес добавки към плат-
формите. Софтуерното решение с най-много допълнителни разработки, които спо-
магат за по-доброто адаптиране на онлайн магазина към индивидуалните особе-
ности на фирмите е osCommerce. За български онлайн магазини с най-добра ло-
кализация са платформите osCommerce и Мagento. Препоръчително е също така,
използващите Joоmla! като система за управление на съдържанието и като плат-
форма за своите корпоративни сайтове, да се ориентират към VirtueMart, тъй
като този софтуер използва същия интерфейс и принципи на работа.

В заключение считаме, че софтуерът за е-търговия с отворен код е добро и
сравнително евтино решение за създаване на онлайн магазини. Подходящ е ос-
новно за малки и средни фирми. Необходимо е разгледаните специализирани плат-
форми да се внедряват от специалисти, имащи опит в работата с този тип софту-
ер, за да може създадените електронни магазини да допринесат за успеха на
търговската дейност и за повишаване конкурентноспособността на фирмите.
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OPEN  SOURCE  SOFTWARE  FOR  THE  CREATION  OF  E-SHOPS

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Snezhana  Salova

Abstract

Many of the currently successfully functioning e-commerce applications are based on
the software development method, providing the possibility of free use of the programs’ source
code. In the article there are analysed the functional capabilities of the six most-widespread
open source software solutions for the creation of electronic shops – Magento, osCommerce,
Zen Cart, OpenCart, PrestaShop и VirtueMart. There is revealed their applicability for the
creation of online stores of small and medium-sized trading companies and are given major
guidelines for improving the specialized software platforms.

СОФТУЭР  С  ОТКРЫТЫМ  КОДОМ  ДЛЯ  СОЗДАНИЯ
 ЭЛЕКТРОННЫХ  МАГАЗИНОВ

Гл.  асс.  д-р  Снежана  Сылова

Резюме

Многие из успешно работающих в настоящее время приложений электронной тор-
говли базируются на методе разработки софтуэра, предоставляющего возможность сво-
бодного использования первичного кода программ. В статье анализируются функцио-
нальные возможности шести наиболее распространенных софтуэрных решений с откры-
тым кодом для создания электронных магазинов – Magento, osCommerce, Zen Cart,
OpenCart, PrestaShop и VirtueMart. Устанавливается их применимость для создания он-
лайн-магазинов для малых и средних торговых фирм, даются основные направления со-
вершенствования специализированных софтуэрных платформ.
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КОНЦЕПТУАЛНИ НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
 ОФЕРИРАНЕТО НА ОГАНИЗАЦИОННИ КЛИЕНТИ

Ас. Борислава Черкезова

На фона на изключително динамичните и сложни взаимоотношения меж-
ду доставчици и организационни клиенти,1 все по-голяма важност придобива
оферирането като системен процес, чрез който се привличат, задържат и разви-
ват клиенти чрез настройки в съдържанието на предлаганата им потребителс-
ка стойност (Customer Value). Повишените изисквания на бизнес купувачите
спрямо бъдещи и настоящи доставчици по отношение на качеството на продук-
тите им, допълнителните услуги и гъвкавостта при обслужване, са основание
да се счита, че оферирането е ключов процес при изграждане, поддържане и
развиване на дългосрочни партньорски взаимоотношения. Сложните и дина-
мични релационни процеси, паралелно с интензивната конкуренция на индустри-
алните пазари изискват съвременните доставчици да придобиват и/или разви-
ват маркетингови компетенции в областта на оферирането, за да създават ус-
ловия за адекватно позициониране и финансова стабилност. Един от основните
проблеми е, че липсва яснота по отношение на съдържанието на оферирането
като логическа последователност от необходими действия и възможностите за
неговото усъвършенстване в условията на динамични пазарни условия.

Целта на тази статия е въз основа на анализ на основните характе-
ристики, предимства и недостатъци на използвани модели за пазарни
взаимоотношения и офериране, да се обоснове необходимостта от усъ-
вършенстване на процеса на офериране, както и да се синтезират кон-
кретни насоки за неговото подобряване на база съвременните концеп-
туални направления в маркетинга.2

1 Под организационни клиенти се разбират всички фирми и нестопански организации, които закупу-
ват продукти, за да ги вложат в производствения си процес, да подпомогнат своята дейност или да
ги препродадат на трети лица или организации. За целите на тази разработка като синоними на
организационни клиенти се използват „бизнес клиенти” или „индустриални клиенти”.

2 Основните ограничения на изследването са следните:
• Обект на изследване са организационните клиенти като цяло (без да се отчитат техните разно-

видности);
• Предмет на изследване е офлайн оферирането, като съвкупност от взаимно свързани и после-

дователни субпроцеси, които се прилагат на вътрешните индустриалните пазари;
• Изведените възможности и конкретни мерки за усъвършенстване процесите на офериране са на

база критичен теоретичен обзор, анализ и синтез, без емпирична изследователска част. Изследване
на бизнес практиките на доставчици при офериране на индустриални клиенти, както и евентуална
апробация на предложените „оздравителни” мерки ще са предмет на отделно изследване в бъдеще.
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1. Kонцептуални основи на оферирането към бизнес клиенти

Преди всичко е необходимо да се подчертае, че понятията „офериране” и
„оферта” не са тъждествени. Oферирането включва комплекс от дейности, чрез
които се достига до формиране и приемане на крайната оферта (от лат. оfferre
– „предлагам”, английски „offer” – бизнес предложение).Според редица спра-
вочни източници,3 офертата може най-общо да се дефинира като „икономическо
условно предложение за сключване на търговска сделка, отправено обикновено
от продавача към купувача”. През 1968 г. Бартелс въвежда категорията мар-
кетингова оферта,4 като признава ключовата й ролята за успеха на фирмени-
те продукти на индустриалните пазари. Нейното предназначение е да предста-
ви условията, при които даден продукт или услуга се предлага. Ако тези раз-
менни условия не съответстват на потребителските нужди и възможности, съще-
ствува риск офертата да бъде отхвърлена, независимо, че оферираният индус-
триален продукт отговоря на зададените продуктови спецификации от клиента.

Оферирането може да се представи като съвкупност от дейности като
изследване, планиране, разпространение, презентиране, аргументиране, адапти-
ране и приемане на търговското предложение , чрез които се реализира фирме-
ното предлагане и се създават условия за стартиране и развитие на пазарни
взаимоотношения между доставчици и организационни клиенти. В основата на
всяка пазарна транзакция (особено на индустриалните пазари) стои обективна
оферта (първоначална и/или адаптирана). Организацията и управлението на
оферирането като съвкупност от дейности е предмет на изследване на различ-
ни дисциплини и съответно може да се разглежда и интерпретира от гледна
точка на техните модели и принципи. Всеки от тях обяснява и тълкува в по-
тесен смисъл пазарните взаимоотношения доставчици – организационни клиен-
ти (табл. 1). Таблицата не претендира за изчерпателност – в нея са включени
някои основни и най-често срещани модели.

3 Енциклопедичен речник, Gaberoff, 2001 г. http://www.t-rechnik.info. Последен достъп на 14.04.2011 г.
4 Офертното съдържание условно може да се структурира в два основни компонента:

1) Описание на обекта на сделката – обикновено на индустриалните пазари той е с комплексен
и системен характер и може да се види в следните форми:
 комбинация от един основен продукт и съпътсващи го услуги по продажбено и следпродажбе-

но обслужване (пакетиране, маркировка, етикетиране, инструкции за ползване, гаранция,
доставка, извънгаранционен и гаранционен сервиз, обучение на персонала, монтаж и т.н.),
спрямо които бизнес клиентите много често демонстрират висока чувствителност, ако става
въпрос за покупка на сложни в техническо и технологично отношение продукти;
 пакет от няколко свързани продукти или т.нар. кръстосани продажби (cross selling);
 система за цялостно решение на даден бизнес проблем. Пример за организационни клиенти,

купуващи подобни системи, са строителните инвеститори, които предпочитат да работят с
един основен доставчик. Последният, от своя страна, се ангажира да намери и сключи догово-
ри с други фирми подизпълнители на отделните дейности по решаването на проблема. Така
основният доставчик в своята оферта осигурява „решение до ключ”.

2) Разменните условия – ценово равнище, начин и срок на плащане и доставка, срок за изпълне-
ние, рекламации и задължения на страните.
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Таблица 1

Теоретични модели, обесняващи предлагането
и пазарното поведение на субектите на индустриалните пазари

5 Предимствата на разгледаните модели са изведени и синтезирани от автора.
6 Williamson, O.E. Markets and Hierarchies,1975, New York, Free Press.
7 Това са размерите и особеностите на участниците, конкретната ситуация на покупка, вида и

стратегическото значение на индустриалния продукт и др.
8 Favereau, O. Marches interne, marches externes, L’economie des conventions, Reveu Economique,

March, 1989, pр. 273-328.

Теоретичен
модел Същност Предимства5 Недостатъци

Разходно-
транзак-
ционен модел6

Пазарните транзакции
се осъществяват, ако
страните отчетат по-
висока полезност при
по-ниски транзак-
ционни разходи.
Фокус – вътрешно
фирмената организация
на дейностите.
Целта е да се макси-
мизира полезността на
всяка транзакция чрез
приложението на
ефективни методи за
редуциране на разхо-
дите (вертикална инте-
грация напред и назад,
управление на веригите
за доставки, квазиинте-
грация между достав-
чик и бизнес клиент).

 Използват се
обективни и лесно
измерими критерии;
 Изисква се детайлен
разходен анализ, при
който финансовият
риск от сделката се
намалява;
 Предлага методи и
инструменти за създа-
ване на дългосрочна
икономическа
полезност;
 Транзакционните
разходи (за събиране на
информация, за пазарен
вход, за контакти и
преговори) се
разграничават от
стойността на сделката.

 Калкулативна ориен-
тация при обяснение на
пазарното предлагане и
поведение;
 Моделът е
ориентиран към
компанията и
организацията на
дейностите й;
 Моделът не отчита
важни фактори, които
влияят върху
предлагането и
търсенето на
организационните
пазари7;
 Моделът е по-
ефективно приложим
при големи компании с
капиталов ресурс и
пазарна мощ.

Mодел,
отчитащ
социалната
структура на
пазара8

Пазарът е историческа
система от конвенции
(споразумения,
създадени в резултат на
взаимодействия между
няколко пазарни
субекта).

 Отчита се влиянието
и на други социални
групи и институции,
които имат отношение
към бъдещата сделка;
 Оценява се по-широк
спектър от рискове
(финансови и
социални);

 Базира се на неико-
номически явления и
параметри, които
трудно се поддават на
изследване и метрифи-
циране;
 Работи се повече с
качествена инфор-
мация, която трудно се
квантифицира;



8 1
Статии

9 Bartels, R. The General of marketing, Journal of marketing, 1968, January, pр. 29-33.
1 0 Георгиева, Е., М. Кехайова. Интерактивен маркетинг, Международна научна конференция –

„Маркетингово стратегическо планиране – теория, практика и обучение”, 9-12.09.2004, Равда.
1 1 Пак там.

Фокусът е върху
мотивите и интересите
на всички
индивидуални и
организирани
участници, както и
социалните процеси,
улесняващи размяната.

 Дава възможност да
се предложат и доста-
вят по-широк спектър
от допълнителни ползи;
 Обхващат се и конф-
ликтните ситуации между
пазарните участници и се
изследвaт начини за
преодоляването им;
 Предлага по-гъвкави
форми за адаптация на
търговските предложения

 Няма ясен
инструментариум за
реализиране на
желаното пазарно
поведение.

Интерактивен
маркетингов
модел 9

Пазарните транзакции
се улесняват чрез
продължителни
интеракции между
доставчика и
потребителя (настоящ
или потенциален), при
които страните
идентифицират своите
интереси и мотиви ,
като се стремят да ги
удовлетворят.
Фокусът е върху
интересите и
потребностите на
всички участници на
даден пазар, които се
формират под
влиянието на определен
кръг(вътрешни и
външни) фактори
към даден момент.

 Отчита едновременно
влиянието на ключови
вътрешни и външни
фактори за партньорите;
 Позволява
индивидуален подход
към пазарните субекти;
 Позволява да се
поддържат тесни
контакти и високо
равнище на доверие;
 Отчита се активната
роля на потребителите в
процесите на създаване и
офериране на ползи10;
 Използват се бази
данни при вземане на
фирмени решения;
 Дава възможност за
текущо и системно
събиране на първична
информация;
 Използва богат набор
от комуникационни
средства;
 Висока степен на
съгласуваност между
участниците по отно-
шение на обслуж-ването.

 Фокусът е върху
маркетинговите
комуникации с
потребителите;
 Висока зависимост от
набора и качеството на
технологиите и
техническите
средства11;
 Изискват се умения,
информационни и
комуникационни
технологии за
разпределение и
координация на
информацията.

.

обслужването.
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Първият модел се появява в резултат на развитието на т.нар. икономика на
транзакционните разходи, чието основно предназначение е да анализира и оценя-
ва икономическите организации и обвързващите ги договорни взаимоотношения.12

В основата на теорията стои идеята, че всяко алтернативно предложение за сделка
и всеки въпрос на потенциалните партньори, който може да се формулира като
проблем на договаряне, се тълкува от гледна точка на икономизирането на тран-
закционните разходи.13 Според разходния модел, при отделните дейности по офе-
риране се цели да се постигнат и посочат определени разходни предимства. Вся-
ка от страните се стреми да получи по-висока транзакционна стойност като ми-
нимизира своите разходи за нея. Обикновено се наблюдава ориентация към подо-
бен модел офериране и разходноефективни предложения, когато икономическите
условия за страните по сделката са неблагоприятни.

Вторият модел, според който пазарът се характеризира с определена со-
циална конструкция и подчинени взаимоотношения, представя оферирането и
съдържанието на офертата като зависими не само от взаимоотношенията меж-
ду основните пазарни участници, но и от връзките им със заинтересовани от
сделката контактни аудитории, както и от вътрешнофирмените взаимоотноше-
ния. Ангажираният в оферирането ръководен и оперативен персонал се фокуси-
ра върху контактите със своите доставчици и други заинтересовани лица, които
биха допринесли за изграждането на конкурентно и атрактивно предложение.
Основните недостатъците на модела са, че не предлага ясен инструментариум
за създаване на адекватна оферта и нейното аргументиране.

От гледна точка на интерактивния маркетингов модел, оферирането е
продължително взаимодействие между доставчик и потребител, при което се
формира и доставя желана потребителска стойност, като се отчитат особенос-
тите на общото и индивидуално обкръжение на двете страни, както и ситуаци-
ята и атмосферата на покупка. Според тази дефиниция, за да се развие оферта
с приемливо съдържание и висок процент на приемане, доставчикът трябва да
има представа за елементите, които формират и доставят стойност на съответ-
ния бизнес клиент или индустриален сегмент. Потребителската стойност за
бизнес клиентите се извежда като съотношение между сбора от всички ползи
(икономически, функционални, социални и др.) от покупката и употребата на
продукта и разходите, които се ще се направят за неговото набавяне, употреба
1 2 Knight, Frank H., Social Economic Organization, Reprinted from Economic Organization by Frank

H.Knight (1939, 1951), in William Breit, Harold M. Hochman, and Edward Saueracker, Reading in
Microeconomics, 1986, pp.1-13

1 3 Транзакционните разходи са икономическа категория, която се дефинира като „цена на времето и
информацията, необходими за осъществяване на търговския обмен” (виж по-подробно-William McEachern,
Ecomics: A Contemprorary Introduction, 1988). Прието е тези разходи да се разграничават наex ante и ex
post категории или предварителни и фактически транзакционни разходи. Към първата категория се
отнасят разходите за проучване на потенциалните партньори, подготовка, преговари и защита (обезпе-
чаване от трудно предвидими обстоятелства и некоректно изпълнение на задължения) на споразумени-
ето. Като ex post разходи, т.е разходи след сключване на сделката, се разглеждат: разходи, възникнали
заради липса и/или неадекватна адаптация на предложението; разходи за решаване на появили се впос-
ледвие конфликти; разходи за мониторинг изпълнението на условията по сделката и др.
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и поддръжка.14 Според интерактивния маркетингов модел, и двете страни са
активни и реактивни в своето поведение15, което означава, че офертата и нейни-
те компоненти се формират и утвърждават съвместно, като се цели балансира-
не на интересите между доставчици и клиенти. В рамките на модела оферира-
нето може да се представи като системен и последователен интерактивен про-
цес, съдържащ в себе си следните субпроцеси:16

1) Разработване на профил на целевите пазарни сегменти.
2) Разработване на оферта по сегменти на две нива:
- базова оферта, според общите черти на всички транзакции, сключени с

клиентите от даден пазарен сегмент;
- потенциална оферта, която очертава възможните граници за бъдещи

трансформации в отговор на вторичното търсене от страна на индуст-
риалните клиенти.

3) Изработване на обща оферта за клиенти. Тя включва условията на обща-
та оферта за съответния пазарен сегмент, както и нейните неизбежни адаптации,
без които клиентът не би приел предложението на доставчика. В този вариант се
маркират предварително условията, които могат да претърпят трансформация.

4) Процес на договаряне на всички гъвкави елементи и условия по оферта-
та. Фирмите-доставчици демонстрират по-голяма гъвкавост, ако съответният
клиент е стратегически важен за бизнеса им.

5) Създаване на индивидуална крайна оферта за конкретния потребител.
Това е последният етап, в който се оформя окончателното съдържанието и па-
раметрите на общата оферта. На пръв поглед може да се обобщи, че резул-
татът от преговорите се отразява в тази финална оферта.

В това изследване се възприема за базов интерактивният маркетингов
модел при офериране на организационни клиенти, защото той предлага последо-
вателен и системен подход, както и инструментариум, отчитащ спецификите на
индустриалните клиенти и тяхното поведение при покупка. Това не означава, че
останалите модели се отхвърлят. Техните основни идеи и принципи могат да се
възприемат и реализират в рамките на интерактивния маркетингов модел тога-
ва, когато пазарната ситуация го изисква. Чрез активния диалог доставчикът
може да разработи профил на потенциални и настоящи клиенти, има възмож-
ност да персонализира своето предложение, да открие възможности да оптими-
зира своите транзакционни разходи, както и да поддържа и направлява своите
контакти с други заинтересовани страни. Така представено, оферирането по
пазарни сегменти и клиенти се ограничава до приемане на търговското предло-
жение при конкретни пазарни условия и се възприема като процес със статичен
характер по отношение на потенциални промени в дългосрочен период, без да

1 4 Woodruff, R. Academy of Marketing Science,Journal, Spring 1997, p. 139
1 5 Узунова , Ю, Е . Георгиева и др. Маркетингова интерактивност в европейското пазарно стопан-

ство, 2006, с. 84.
1 6 Michel.D, Peter Naude. Business – to- Business marketing, Third edition , Palgrave Macmillan, 2003,

p. 209.
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се отчитат последващото изпълнение на условията по офертата, както и възмож-
ните промени в поведението на клиентите и на основни конкуренти.

2. Усъвършенстване оферирането на организационни
клиенти – един интегриран маркетингов подход

В тази разработка се защитава тезата, че процедурата по офериране прите-
жава по-висок потенциал, който не се експлоатира напълно от доставчиците по от-
ношение на постижими крайни резултати и съдържание: приложими ресурси, зна-
ния, необходими връзки и действия. Това е и основният аргумент в полза на необхо-
димостта да се преосмисли и усъвършенства прилаганият маркетингов модел, като
се избегне статичността и краткосрочната ориентация до приемане на офертата.

Развитието на маркетинговата теория и практика и появилите се съвремен-
ни концепции в тази област предлагат нов поглед и разбиране за оферирането на
индустриални клиенти. Разнообразието и кумулацията на нови знания изискват
критичен поглед и анализ на всяка ново направление, за да се оцени неговата
адекватност и степен на приложимост в рамките на конкретната проблематика.
Всяка теоретична концепция има своите ограничения и отразява само част от
комплексния характер на даден проблем. Този факт само по себе си е основате-
лен аргумент да се вземе предвид по-широка теоретична база, която може да се
осигури чрез т.нар. интегриран подход. Той се свежда до паралелното използ-
ване и прилагане на две и повече теоретични концепции, чрез съчетание на техни
инструменти, техники и модели в контекста на определена идея - в случая усъвъ-
ршенстване на оферирането на бизнес клиенти. Посочените по-горе ограничения
на маркетинговия интерактивен модел може да се избегнат чрез интеграция и
приложение на познания от някои нови маркетингови направления като: персона-
лизиран маркетинг (Оne-to-one marketing); маркетинг на база данни (Datebase
marketing) и управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM).

За да се обслужват по-ефективно организационните клиенти, се преминава от
масов към персонализиран маркетинг. Характерно за него е, че препоръчва приспо-
собяването на един или повече елементи на маркетинговия микс към нуждите на
индивидуалния клиент. Персонализираният маркетинг е крайна форма на сегмента-
ция, където всеки сегмент е отделен клиент. Оne-to-one маркетингът предлага ми-
к р о а н а л и т и ч е н  п о д х о д  з а  а н а л и з  н а  к л и е н т и т е

17, който дава възможност да се
създадат точни и подробни индивидуални потребителски профили, на базата на които
може да се развие персонализирана (съобразена с индивидуалните изисквания на
клиента) и персонална (насочена към един определен клиент) микрооферта.18 Оne-to-
one маркетинг предлага два подхода за продажби и съответно на офериране19:

1 7 Novo, J. Drilling Dow: Turning Customer Data into Profits with Spreadsheet, Booklocker.com, Third
Edition, 2004.

1 8 Станимиров, Е. Управление на връзките с клиенти: концептуални основи. Издателство „Наука и
икономика” ИУ – Варна, 2007, с. 80

1 9 Neeraj, A , Dreze Xaviez edc. Putting One-to-One Marketing to Work: Personalization, Customization
and Choice, www.xdreze.org/Publications/mass.pdf
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• Предварителна персонализация – когато фирмените решения по еле-
ментите на оферирания маркетинговия микс се базират на предвари-
телно събрани данни за съответния клиент във връзка с неговото потре-
бителско поведение, параметри на търсене, история на взаимоотноше-
нията му с доставчици.

• Съвместна персонализиция – в тази ситуация клиентът активно уча-
ства в създаването или адаптирането на офертните компоненти.

Един от основните недостатъци на персонализирания маркетинг е, че из-
ползваният от него микроаналитичен подход се осъществява на висока цена
(пари, време, усилия и др.) и не предлага възможни източници на разходна ефек-
тивност от гледна точка на възможното групиране на клиентите в клъстери въз
основа на общопроявени от тях признаци. Също така, персонализираните стра-
тегии за комуникации, офериране и обслужване често се оказват скъпи и трудно
приложими при компании с голям брой индустриални клиенти, чието обслужва-
не се затруднява поради големи вариации в потребителските изисквания, нужди
и ниска географска концентрация.

CRM концепцията има специфичен поглед и предлага конкретен информа-
ционен ресурс, инструментариум и системни решения при осъществяване на
маркетинговото офериране в две направления (вж. фиг.1): планиране на нова
оферта и настройване на офертата.

Фиг. 1. Маркетингово офериране в контекста на CRM концепцията

Съдържанието на офертата трябва да е базирано на актуални клиентски
профили и модели. За целта се изисква компаниите-доставчици системно да
попълват своите бази данни с актуална информация за клиентите и техните
транзакции, както и да разполагат с подходящ софтуер за съхранение, анализ и
разпределение на информацията по функционалните звена, за да се осигурят
адекватни маркетингови решения (Database marketing). Според Е. Станимиров,
клиентските профили са обикновено статични и представляват „моментна сним-
ка” на състоянието, което се описва обикновено чрез демографски и поведен-

Потребителски реакции

Бази данни с
клиентски профили:

- Фирмографски променливи:
- георгафско позициониране;
- форма на правна регистрация,

принадлежност към икономическа
дейност (по КИД), регистрация по
ЗДДС и др.

- Поведенчески променливи:
- потребителски статус;
- използване на продукта, приходи

от продажби;интензивност
на поръчки и др.

Настройване на
офертата:

1) Ранжиране на клиенти
2) Диференциране на клиенти
3) Избор на модел за настройване

Планиране на нова
оферта

Клиентски модели:
RFM, жизнен цикъл

на клиента и др.
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чески променливи. Клиентските модели са ориентирани в перспектива и пред-
сказват потребителското поведение и бъдещия клиентски статус въз основа на
предварително зададени от маркетинговите специалисти критерии, като най-
често се използва т. нар. RFM модел.20

Моделът жизнен цикъл на клиента (ЖЦК) също може да подпомага лица-
та, ангажирани с разработването на оферта. За целта съдържанието й може да
се обвърже с последователните етапи, през които минава даден клиент – от
„първия контакт с продукта, търговската марка или компанията, до формиране
на неговото лоялно отношение”. Основната идея е, че акцентът в самата офер-
тата и нейното аргументирано представяне, както и интензивността на комуни-
кациите, се променят в зависимост това, в кой етап се намират клиентите21:

• потенциални клиенти;
• клиенти, проявяващи интерес;
• опитващи, купуващи за първи път;
• повторни лоялни клиенти с редовни покупки;
• отклоняващи се клиенти, които купуват все по-рядко;
• отклонили се.
Практиката доказва, че доставчиците често фокусират своите сили по офе-

рирането основно спрямо първите три групи. По отношение на лоялните клиен-
ти често липсват преференциални за тях оферти с релевантно на специфичното
им търсене съдържание, което да ги стимулира да продължат да работят със
съответния доставчик. Последните две групи клиенти също могат да бъдат
обект на допълнително офериране. Често на високите мениджърски нива в ком-
панията-доставчик липсва информация за броя и причините за отклоняващите
се или отклонилите се потребители. Печеливша стратегия в случая е да се
изгради обратен информационен поток и да се предложат навременни оферти,
включващи решение на съответния проблем и адекватни стимули за потреби-
телите с намаляващи или преустановени покупки.Настройването на офертата
от страна на доставчика към индивидуалните особености на организационния
клиент се разглежда като ключов етап в управлението на клиентския портфейл.
Необходимо условие е организационните клиенти предварително да се иденти-
фицират (като се отчетат особеностите, структурата и ролите в т.нар. „център
за покупка”), диференцират и ранжират22. Ранжирането на клиентите, според
тяхната стойност за доставчика, позволява усилията да се фокусират върху
лоялните и рентабилните клиенти. За целта могат да се ползват показатели

2 0 Основната идея на модела е, че проявеното потребителско поведение може да е основа за прогно-
зиране на бъдещите действия на клиентите при покупка, както и на финансовите резултати на
доставчиците. Прогнозата се разработва на базата на три показателя: среден период от време от
последната покупка (recency), средна времева продължителност между две последователни по-
купки (frequency), среден обем на една покупка (money).

2 1 Станимиров, Е. Управление на връзките с клиенти: концептуални основи. издателство „Наука и
икономика” ИУ – Варна , 2007, с. 106-107.

2 2 Станимиров, Е. Цит. произв., с. 132-133.
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като: CLVT, PLVT23, RFM оценка, обем на покупки, среден размер на една
поръчка, честота на покупки, разходи за обслужване, печалба по клиенти и т.н.
При избор на модел за настройване24, доставчиците обикновено се съобразяват
и оценяват размера на допълнителните разходи за всяка алтернатива, разпола-
гаемите и необходимите производствени и човешки ресурси, компетенциите на
персонала, както и стратегическата значимост на съответния пазарен сегмент
или клиент, за който се налага офертната адаптация.

За да се подобри ефективността и успеваемостта на оферирането на биз-
нес пазарите, доставчиците би трябвало, на първо място, да възприемат този
процес като логическа последователност от субпроцеси, чието съдържание може
да се моделира и доусъвършенства от гледна точка на съвременните марке-
тингови направления (вж. табл. 2). Основната идея е, че тази процесна архитек-
тура позволява да се следят и подобряват резултатите на всяка фаза, впослед-
ствие и общият краен резултат от съответната кампания по офериране.

Може да се обобщи,че съвременните концептуални направления в марке-
тинга (CRM, Datebase marketing, Оne-to-one marketing) предлагат на мениджъ-
рските нива в компаниите-доставчици нов по-детайлен поглед, чрез който офе-
рирането може да се усъвършенства в следните направления:

1) Оферирането може да е инструмент за управление на фирмените клиенти
и съответно продажби, ако се възприеме като цикличен процес. За целта като
„финален” етап е препоръчително да се въведе „мониторинг” (вж. табл. 2).

2) Решенията във всички субпроцеси по оферирането да се проектират
като се извлича максимална стойност от съхраняваните или получените към
момента данни. Това, от своя страна, предполага:

 Изграждане на маркетингова база данни (ако до момента тя е липсвала).
 Подобряване управлението и приложението на маркетинговата база с

данни при вземане на управленски решения. Обикновено този процес се
автоматизира чрез приложението на специализирани софтуерни продук-
ти, известни като Business Intelligence, които подпомагат компаниите да
сегментират своите клиенти, да създават и поддържат актуални клиен-
тски профили, да проследяват динамиката в потребителското поведе-
ние и фирмените продажби, да проектират нови или модифицирани вари-
анти за оферти по сегменти или клиент.

 Акумулиране на предварителна информация по отношение потребител-
ски реакции спрямо нови или частично променени оферти – обикновено
чрез предварително тестване на офертите преди окончателното им па-
зарно въвеждане.

2 3 CLVT-пожизнена стойност на клиента или нетна сегашна стойност на очакваната печалба от
съответния клиент. В практиката съществуват различни варианти за изчисление на този показа-
тел. PLVT- пожизнена стойност на потенциален клиент представлява разликата между акумули-
раните парични средства от един клиент за целия период на жизнения му цикъл и разходите,
които са направени за привличането и задържането му.

2 4 В теорията и практиката се използват два основни варианта за настройване на оферти – твърдо
и меко настройване. Виж по-подробно: Станимиров, Е. Цит. съч., с. 138.
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Таблица 2

Процесна архитектура на оферирането на индустриални клиенти

2 5 При ориентация към Supply Chain management бизнес потребителите търсят оферти, които
предлагат широко логистично и информационно обслужване, което гарантира постоянна синх-
ронност между доставките и основната бизнес дейност на клиента. При обществените поръчки
процедурата по сключване на сделки следва строг правен регламент (Закон за обществените
поръчки, обн. ДВ, бр. 28 от 06.04.2004, последно изменение бр. 37 от 05.05.2006. и Правилник за
прилагане на обществените поръчки, обн. ДВ, бр. 53 от 30.06.2006) и предварително зададени
потребителки параметри. Доставчиците ползват стандартизирана оферта макет, като се стремят
да предложат адекватно решение на зададения проблем на възможно по-ниска цена от конкурен-
цията. Често тази оферта се придружава от проектодоговор. Ориентацията към еднократни
транзакции предполага търсене на оферти, чрез които индустриалният клиент да извлече макси-
мална изгода от сделката към дадения момент в конкретната пазарна ситуация. Обикновено
водещ критерий е съотношението цена – качество. Доставчиците се избират или сменят, според
текущите им възможности да предложат най-ниска цена за търсеното качество.

Процеси Задачи за изпълнение Метрики

1. Изследване а) Акумулиране на информация за
потенциални клиенти: брой, вид,
лица, ангажирани с избора на
доставчик, особености в
потребителското им поведение,
параметри на търсенето им;
б) Изследване тенденциите в
потребителката ориентация при
покупка: Supply Chain Management
(SCM),обществени поръчки или
еднократни транзакции;.25

в) Системно наблюдение на
клиентската база с цел следене на
тенденции в поръчките;
г) Системен мониторинг на
конкурентните оферти

Система от отчетни показатели:
1) Качествени, описващи
организационното потребителско
поведение, промени в
изискванията и нуждите на
потребители, рекламации и др.
2) Количествени показатели: брой
настоящи клиенти, средна
стойност/ количество на 1 поръчка,
общи приходи по клиенти и
сегменти, пазарен дял по сегменти,
интензивност на поръчките по
клиенти, среден разход за
обслужване на един клиент, общи
разходи по сегменти, брутна
печалба по клиенти/сегменти и
общо, ефективност на
приходите/разходите от различни
офертни кампании и др.

2. Създаване
на оферта

а) Решение относно основното
предназначение на офертата –
привличане на нови бизнес клиенти –
пазарен сегмент или конкретна
организация, продължаване/удължаване
на взаимоотношенията с настоящи
клиенти, офертни настройки,
предизвикани от външни промени
(икономически условия, динамика в
търсенeто, конкурентни условия на
офериране), промоционални оферти
и т.н.

Решенията се базират на
прогнозни показатели:
1) Очакван % на приемане на
офертата по сегменти
2) Очакван среден размер на
поръчка на клиент
3) Очаквани приходи по сегменти
4) Прогнозни разходи:
- за създаване, разпространение и
поддържане на условията по
офертата;
- за привличане на един клиент;
- за обслужване на един клиент;
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в) Форма на офертата –
обикновено е писмена офертата, като тя
може да е обща или персонализирана;
б) Вземане на решения относно
елементите на офертата:
- вид и качество на продукта(и),
според клиентската спецификация;
- допълнителни услуги по
продажбено и следпродажбено
обслужване;
- широк ценови диапазон, който
стимулира и нови, и „стари” бизнес
клиенти;
- гъвкави форми на плащане
(разсрочено плащане, лизингови
схеми, системи от ценови отстъпки и
намаления);
- гъвкави форми за поръчки чрез
офлайн и онлайн опции и адекватно
работно време;
- начин и срок на доставка.
в) Придружаващи офертата
документи – продуктови каталози,
проектодоговори, сертификати за
качество или лицензии.

5) Очаквана брутна печалба по
клиенти/сегменти и общо и др.

3. Разпространение
на офертата

Преобладава ориентацията към
лични директни канали – обикновено
чрез фирмени търговски
представители, които да водят
активен диaлог при аргументиране
потребителските ползи от офертата.
Актуалност придобиват и онлайн
каналите.

4. Презентиране и
аргументиране

а) Представяне на обекта на
офертата и обяснение
на условията й;
б) Демонстрация/дегустация или
нагледна експлоатация на продукта
в ) Аргументация на офертата от
гледна точка на конкурентни
предложения;
г) Аргументация на основните и
допълнителните потребителски
ползи от самия продукт(и) и от
сделката като цяло.

Използват се показатели в
отчетна и планова форма, за да се
оцени реалното пазарно покритие
на конкретната оферта:
1) Планиран/реален бр. приети
оферти по сегменти
2) Планиран/реализиран бр.
контакти с нови и
стари клиенти
3) Среден брой срещи до приемане
на офертата;
4) Среден разход за контакти и
посещение на един клиент
5) Брой контакти и приети оферти,
падащи се на един търговец
6) Брой клиенти, неприели
офертата и др.

5. Адаптиране
на офертата

а) Установяване на офертните
параметри, които не съответстват
на потребителските изисквания

1) Допълнителни разходи за
проучване
2) Допълнитени разходи за
адаптиране на
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 Изграждане на информационни връзки между отделните дейности по
оферирането.

3) Диференциран подход при офериране, въз основа на системно групиране
и ранжиране на клиентите по значими за доставчика критерии.

4) Паралелно аргументиране на съдържанието на офертата по отношение
на финансовата значимост на клиентите и техните индивидуални потребности.

5) Разработване на оферти за управление на продажбите в краткосрочен и
дългосрочен план на база текущата и бъдещата стойност и стратегическа зна-
чимост на клиентите.

6) Обучение на търговския персонал за изграждане и приложение на персона-
лизиран подход при офериране, също така обслужване на индустриални клие-нти.

С цел недопускане на едностранна ориентация (в краткосрочен план - до
моментното приемане на офертата) и статичност (спрямо настоящи и потенциал-
ни промени на ключови фактори за процеса по създаване, развитие и адаптация на
всяка бизнес оферта), е подходящо да се прилага интегриран маркетингов подход
в оферирането на индустриални клиенти, защото той предлага възможност за:

б )Преговори във връзка с желаните
 и възможни промени;
в) Взаимно съгласие за окончателните
условия на офертата;
г) Последващи настройки по
офертата.

офертните условия и тяхното
изпълнение
3) Очаквани приходи по клиенти
/сегменти на база адаптираната
оферта;
4) Брой и вид адаптации по
клиенти/сегменти и др.

6. Приемане на
офертата

а) Постигане на съгласие по всички
условия на офертата;
б) Потвърждаване на допълнително
адаптираната оферта;
в) Трансформация на офертата в
поръчка и/или договор при големи
компании, държавни учреждения и
организации, работещи с бществени
 поръчки.

1) Брой и стойност на приети
оферти за месец (тримесечие),
година или други времеви периоди
под формата на: поръчки и
договори;
2) Времева обвързаност при
приемане на офертите с или без
определен срок (например за 1, 2
години и др.).

7. Мониторинг 1) Наблюдение потребителските
реакции по изпълнение на приетата
оферта
2) Мониторинг на промените в
клиентските профили и модели
3) Мониторинг на постигнати
резултати и ефективност на
отделните офертни кампании
4) Мониторинг на конкурентните
реакции по отношение на офертата

Използват се показатели в
отчетна и планова форма:
1) Брой привлечени нови клиенти с
офертата;
2) Общ брой клиенти на офертата;
3) Приходи от продажби по клиенти
и сегменти;
4) Пазарен дял;
5) Общ и среден размер на
разходите за изпълнение на
офертата по клиенти и сегменти
6) Брутна печалба от 1 клиент/ от
пазарен сегмент общо;
7) Ефективност на различните
видове разходи и др.
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- създаване на комплексно „работещо знание” (know how), което подпо-
мага мениджърите при вземане на оптимални и гъвкави решения за при-
вличане и задържане на клиенти;

- прецизно и обстойно моделиране на процедурата по офериране, от глед-
на точка на динамичните и сложни взаимоотношения на организацион-
ните пазари.

Благодарение на широката си теоретична база, разнообразие от техники и
модели, този подход позволява ранна диагностика и анализ в ширина и дълбо-
чина на основни тенденции в поведението на индустриални потребители и кон-
куренти. Това от само себе си е логична предпоставка за по-малко пропуски
или грешки при реализация на отделните дейности по оферирането - изследва-
не, планиране, разпространение, презентиране, аргументиране, приемане на офер-
тата и мониторинг на изпълнението й.

CONCEPTUAL  GUIDELINES  FOR  IMPROVING  THE  OFFERING
TO  ORGANIZATIONAL  CUSTOMERS

Assist.  Prof.  Borislava  Cherkezova

Abstract

Against the background of the exceptionally dynamic and complex relations between
suppliers and organizational customers, a greater importance is increasingly attributed to
offering as a systematic process, through which there are attracted, retained and developed
customers by way of adjustments in the content of the use value offered to them. The aim of
the present article is to synthesize and present specific guidelines for improving the process of
offering. In the work there is substantiated the need to base our approach on a wider theoretical
base in the offering to business customers through the so-called integrated approach, i.е.
through the parallel use and application of knowledge, tools, techniques and models from the
contemporary conceptual areas in marketing.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫМ  КЛИЕНТАМ

Асс.  Борислава  Черкезова

Резюме

На фоне исключительно динамичных и сложных взаимоотношений между постав-
щиками и организационными клиентами все большую важность приобретает предложе-
ние как системный процесс, посредством которого привлекаются, удерживаются и раз-
виваются клиенты путем налаживания содержания предлагаемой им потребительной сто-
имости. Цель настоящей статьи – синтезировать и представить конкретные направления
совершенствования процесса предложения. В разработке обосновывается необходимость
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исходить из более широкой теоретической базы в предложении бизнес-клиентам путем
так называемого интегрированного подхода, то есть посредством параллельного приме-
нения знаний, инструментов, техник и моделей современных концептуальных направле-
ний маркетинга.
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УДК – 331.5
Econ Lit – Е240

ЗАЕТОСТТА В БЪЛГАРИЯ И РОЛЯТА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

Ас. Калин Илиев

Възстановяването след икономическа криза е значим и жизнеутвържда-
ващ процес за всяка икономика. България премина през период на продължи-
телни икономически реформи, последвани от настъпването на световната ико-
номическа криза. Сега е изправена пред нова, нелека ситуация. Необходимо е
насочване на вниманието върху социалната защита и повишаване квалификаци-
ята на работната сила. Продължителните икономически реформи, икономичес-
ката криза и застаряването на населението, налагат необходимостта от по-ви-
сока гъвкавост и квалификация на работоспособните лица за справяне с иконо-
мическите трудности. Съпътстващ проблем е и нарастващият брой на неква-
лифицирани и неграмотни лица от етническите малцинства, както и лицата, на-
пускащи училище в ранна възраст.

Европейският социален фонд играе важна роля в настоящата икономичес-
ка криза, оказала негативно влияние върху много хора в страната. Той има за
цел подпомагане на заетостта и повишаване на образователния ценз, както и
уменията на гражданите, като по този начин подобрява перспективите им в
областта на трудовата заетост и тяхното благосъстояние.

Тази статия има за цели да се изведат основните тенденции и проблеми в
заетостта на трудоспособното население на България. В подкрепа на преодоля-
ването на изведените проблеми се търси значението на Европейския социален
фонд. За целта е направен анализ на заетостта в България през последните 10
години и са посочени основните полета на действие и проблеми при усвояване-
то на ЕСФ.

*
*   *

Европейският социален фонд (ЕСФ) е един от най-старите инструменти на
политиката на ЕС. Насочен е към подпомагане на европейските жители в подо-
бряването на тяхната адаптивност и квалификация, като с това се цели пости-
гането на бъдещ икономически растеж, заложен в приоритетите на стратегията
на Европейския съюз – Европа 2020. ЕСФ има ключова роля в изпълнението на
стратегията „Европа 2020”1.

1 Европейският социален фонд в България, 2007-2013 г. Министерство на труда и социалната
политика.
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В съответствие със стратегия „Европа 2020” правителството на република
България първоначално изготви Национална програма за реформи (2010-2013 г.), но
още преди да бъде приета бе изготвена и друга национална програма за реформи
(2011-2015 г.), като до средата на април нито една от двете програми не е приета.
Като имаме предвид оставащите две години до края на програмния период (2013г.),
фактът, че няма единна програма за целенасоченото усвояване на средствата от
ЕСФ е притеснителен. В предложените програмите са заложени като основни цели
мерките от стратегия „Европа 2020”. Част от целите са пряко обвързани със фи-
нансиранията от ЕСФ – национална цел номер 1 е постигане на 76% заетост сред
населението на възраст 20-64 г. до 2020 г, а цел 4 е делът на преждевременно напус-
налите образователната система да спадне на 11% до 2020 г. и делът на 30-34
годишните със завършено висше образование да достигне 36% до 2020 г. Изборът
на тези цели на стратегията и програмата не е случаен. Според проучване на евро-
пейската комисия, 63% от европейците желаят приоритет номер 1 на стратегията
да е борбата с безработицата2, а 46% смятат, че на второ място трябва да е обра-
зованието и специализацията, следвани от здравеопазването (44%).

В предложените програми липсва изчерпателна информация за конкретни-
те мерки, действия и контрол върху изпълнението, засягащи заложените в тях
цели. Не става ясно дали и как точно отделни институции биха действали ком-
плексно на местно и национално равнище за постигане на желаните резултати, а
в последните доклади на европейските комисари все по-често се коментира
комплексното действие на институциите. Има се предвид, че заетостта се влияе
не само от пасивните и активните трудови политики, а и от въздействието върху
макроикономическата конюнктура. Чрез стимулиране на потреблението, инве-
стициите, развитието на селските и горските райони, развитието на инфраструк-
турата и т.н., също може да се стимулира заетостта. Във връзка с това е нале-
жащо да се изгради цялостен план, предвиждащ комплексни мерки на местно и
национално равнище за постигане на заетост от 76% през 2020 г.

Необходимостта от финансиране от страна на ЕСФ, особено в период на ико-
номическа криза е безспорна. През последното десетилетие икономическите ре-
форми играят ролята на ключов фактор за поддържане развитието на България.
Независимо от това, все още е необходимо да се работи за постигане на равнищата
на трудова заетост и социална защита, съгласно стандартите на ЕС, както и да се
предотврати допълнителното разрастване на безработицата. Утежняващ ситуация-
та факт е, че населението в България, както и в цяла Европа, клони към застаряване,
а работната сила е необходимо да стане по-приспособима чрез подобряване на ква-
лификацията и уменията. Важно макроикономическо значение има повишаването на
конкурентноспособността и образоваността на работната сила за справянето с на-
стоящите отрицателни икономически перспективи, чиито въздействия се усещат и от
българската икономика. С цел да се поддържа бъдещата конкурентоспособност следва
да се намали броят на лицата, които отпадат от системата на училищното образова-
ние и да се инвестира в уменията и в професионалното обучение.
2 Евробарометър 350. Изследване на Европейската комисия. 2010, с. 7.
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Задълбочаването на икономическата криза в страната има своето законо-
мерно отражение върху пазара на труда в България. Отчетеният рязък спад на
БВП с 5% и на инвестициите с 27% през 2009 г. спрямо 2008 г., води до прекъсване
на трайната 8-годишна тенденция на намаление на безработицата в страната,
наблюдавана през периода 2001-2008 г.3 (фиг. 1).

В края на 2010 година коефициентът на безработица в България се покач-
ва с 3,1 процентни пункта, спрямо 2009 г. С това нарастване делът на безработ-
ните се връща към своите стойности от 2005 г. – 10%. Въпреки повишаването
на броя на безработните, нивото й все още не надвишава значително средното
за Европейския съюз. Страната е на трето място в ЕС по ръст на безработица-
та през последната година.

Източник: Агенция по заетостта

Фиг. 1. Коефициент на безработица в България
и средно за ЕС за периода 2001-2010 г.

Ръст на безработицата, надвишаващ този в България,е отчетен само в
Литва и Гърция. За същия период безработицата е намаляла в осем страни от
Евросъюза, като най-значителен спад е регистриран в Малта, Швеция и Герма-
ния. С 9,9 на сто безработица България е близо до средните равнища за Евро-
пейския съюз и Еврозоната, които са съответно с 9,6 и 10 процента. Делът на
безработните има по-големи стойности в 8 страни от ЕС, начело с Испания,
където те са над 20 на сто. Дълготрайната безработица – за период над една
година, рязко се увеличава и в момента представлява около 40%4 от общата
безработица в ЕС. Това подчертава риска от трайно изключване от пазара на
труда. Процентът на безработицата на ниво ЕС е особено висок сред ниско
квалифицираните работници, мигрантите и младите хора.

3 Социалното осигуряване в България през 2009 г. Годишник на НОИ, 2010, с. 29.
4 Годишен обзор на растежа.Приложение 2.Макроикономически доклад; Европейска комисия,

2011, с. 6.
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Сравнително ниският размер на безработицата у нас, от една страна,се
дължи и на факта, че голяма част от работоспособното население на страната
е част от трудовия контингент на посочените европейски страни. От друга стра-
на,много български работодатели преназначиха наетите при тях лица на поча-
сово работно време. Така те са със статус на заети, но реализираните от тях
доходи са ниски.

Неблагоприятната икономическа конюнктура, вследствие влиянието на
глобалната финансова криза, води до свиване на пазарите, намаляване обема
на работа в някои икономически дейности, провеждане на структурни промени
и намаляване на работния персонал. По данни на агенцията по заетостта, през
2009 година броят на регистрираните безработни в бюрата по труда нараства
значително (фиг. 2).

Източник: Агенция по заетостта

Фиг. 2. Брой на регистрираните безработни в периода 2001-2010 г.

През 2009 г. средногодишният им брой е 280 980 души, което представля-
ва нарастване с 47262 безработни, спрямо 2008 г. или с 20,2%5. През 2010 г.
тенденцията за увеличаване броя на безработните продължава, като към
31.12.2010 техният брой е 342 419, което представлява нарастване с 61 4396

безработни, или с 21,87%.
Нарастващият брой на безработните е проблем не само на отделният ин-

дивид, но и за обществото като цяло. Ниската заетост води до забавяне на
икономическия растеж и до засилване на криминалните прояви.7

При по-детайлно разглеждане на проблема с безработицата прави впечат-
ление структурата на безработните по образователен ценз през годините (фиг. 3).
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5 Годишник за 2009 г. Агенция по затостта, с. 13.
6 Месечен бюлетин за месец декември 2010 г. на Агенция по затостта.
7 Вж.: Благойчева, Хр. Осигурителни системи и фондове. Изд. „Наука и икономика”, 2010, с. 73.
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Независимо от това, дали в страната се наблюдава растеж на заетостта и
намаляване на безработица през последното десетилетие, делът на безработни-
те с основно и по-ниско образование остава трайно висок, гравитиращ около 57%.

На второ място са лицата със средно образование, с дял около 35%, след-
вани от лицата с висше образование и дял около 7%.

Източник: Агенция по заетостта

Фиг. 3. Структура на безработните по образователен ценз
за периода 2001-2009 г.

Нискообразованата работна сила остава най-уязвима от икономическите
промени и това обуславя запазване на тенденцията безработните с основно и
по-ниско образование да съставляват най-голяма част от регистрираните без-
работни. С най-големи възможности за реализация на пазара на труда са безра-
ботните лица с висше образование, поради което те запазват своя най-нисък
относителен дял. Най-трудно реализиращите се на пазара на труда са негра-
мотните лица. През 2008 г. броят на регистрираните неграмотни безработни в
бюрата по труда е 11 412, а през 2009 г. с влошаване на икономическата ситуа-
ция, броят им нараства на 14 395 или с 26,1%. Нещо повече, нараства относи-
телният им дял с 0,2 процентни пункта до 5,1% в структурата на регистрирани-
те безработни. Това нарастване само потвърждава тезата, че във времена на
икономически трусове най-уязвими са хората с ниско или без образование.

Предвид сравнимостта на данните за България и за страните от Европей-
ския съюз, обект на разглеждане е и коефициентът на заетост във възрастовия
диапазон – 15-64 г. (фиг. 4). През 2009 г. за България той е 62,6% и също нама-
лява с 1,4 процентни пункта на годишна база. Според последните данни на
Eвростат за 2009 г. коефициентът на заетост на населението на възраст от 15 до
64 години в ЕС на 27-те страни членки е 64,6% (при 65,9% за 2008 г.).
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Източник: Евростат

Фиг. 4. Коефициент на заетост в България и средно за ЕС
в периода 2001-2009 г.

През 2001 заетостта в България е била с повече от 12% по-ниска от тази
в Европа. Прави добро впечатление сравнително бързото изравняване на стой-
ностите на този показател в България със средните за ЕС през 2008 г.

Относно другите два показатела, залегнали като цели в Стратегия 2020 и
Националната програма за реформи 2010-2013, делът на ранно напускащите
училище лица и делът на младото поколение с висше образование8, тенденция-
та е към плавно подобряване на ситуацията.
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8 Национална програма за реформи (2010-2013) на правителството на Република България.
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Динамиката на първият показател може да бъде проследена във фиг. 5:

Източник: Евростат

Фиг. 5. Дял на ранно напускащите училище лица
в България и средно за ЕС в периода 2001-2009 г.

След 2001 г. стойността на този показател бележи значително намаляване
с 5,8 процентни пункта – от 20,5% през 2001 до 14,7% за 2009 г.. С това намале-
ние на делът на ранно напускащите училище лица, България се изравнява със
средната стойност за ЕС. Въпреки това, отчетените стойности са все още да-
леч от заложените 10% в Стратегия 2020.

Ограничаването на преждевременното напускане на училище е начин за
постигането и на други цели на стратегията „Европа 2020”. Освен, че оказва
пряко въздействие върху пригодността за заетост на младите хора, това допри-
нася и за засилване на интеграцията на пазара на труда. По този начин съдей-
ства и за постигане на основната цел – 75% равнище на заетост на населението
на възраст от 20 до 64 години. Стремежът е към разчупване на затворения кръг
на недостига на финансови средства, който води до социалното изключване на
младите хора. Последното е мярка от ключово значение за постигането на цел-
та за преодоляване на риска от бедност и социално изключване на гражданите
на България както и за най-малко 20 милиона души9 в ЕС.

Пригодността за заетост зависи в голяма степен от постигнатото равни-
ще на квалификация. През 2009 г. 52%10 от преждевременно напусналите учи-
лище лица в ЕС са били или безработни, или извън пазара на труда. Дори когато
работят, те печелят по-малко, по-често заемат по-несигурни работни места и
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9 Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и соци-
ален комитет и комитета на регионите – Справяне с преждевременното напускане на училище:
ключов принос към стратегия „Европа 2020”, с. 3.

1 0 Евростат. Изследване на работната сила (LFS), 2010.
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по-често са зависими от социалното подпомагане. Те имат по-малко участие в
процеса на учене през целия живот и следователно в този на преквалификация.

На равнището на икономиката и обществото като цяло, високият процент
на преждевременно напускане на училище оказва дългосрочно отражение върху
социалното развитие и икономическия растеж. Съществува тенденция лицата,
преждевременно напускащи училище, да участват в по-малка степен в демок-
ратичните процеси и да бъдат по-слабо активни граждани11. Иновациите и рас-
тежът зависят от квалифицирана работна сила не само във високотехнологич-
ните сектори, а и в цялата икономика.

В подкрепа на тази теза е възприет и показателят отразяващ дела на мла-
дото поколение със завършено висше образование. Динамиката на този показа-
тел е отразена във фиг. 6.

Източник: Евростат

Фиг. 6. Дял на младото поколение със завършено висше образование
в България и средно за ЕС в периода 2001-2009 г.

След 2001 г. показателят бележи плавно нарастване. За периода 2001-2009
г., по данни на Евростат, този дял нараства със 4,3 процентни пункта, но все още
остава със 4,4 процентни пункта под средното ниво от 32,3% за ЕС през 2009 г.,
както и от заложените 40% в Стратегия 2020. Мерките, заложени в програмите
по насърчаване на младото поколение да се образова, целят да стимулират
икономическия растеж и създаването на работни места, не на последно място
и поради обстоятелството, че по-добре образованите безработни лица имат
значително по-големи шансове за намиране на работа.

Европейският социален фонд е основният финансов инструмент на Европей-
ския съюз за инвестиции в хората и като такъв чрез него в България през периода
2007-2013 г. се финансира изпълнението на две Оперативни програми (ОП): първа-
та, целяща развитие на човешките ресурси, а втората – укрепване на админис-
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11 NESSE (2009), p. 31. Вж. също Shell „Jugendstudie 2010”.
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тративния капацитет. Стратегическата цел на ОП Развитие на човешките ре-
сурси е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез развитие
на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на про-
изводителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот.

През 2010 г. продължава процесът по усвояване на средствата от страна
на България от Европейския социален фонд и по-конкретно по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси”. Тези средства са от изключително
значение за реализацията на активната политика по заетостта в условията на
икономическа криза и недостиг на финансови средства (табл. 1).

Таблица 1

Финансиране по оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”

 

Източник: Министерство на финансите

Оперативната програма не се финансира изцяло от ЕСФ. В нейното финан-
сиране се включват и държавни средства. За сметка на ЕСФ са близо 85% от
общия бюджет на програмата, а останалите 15% са държавно участие. Към
31.01.2001 г. получените траншове от ЕК възлизат на 109 188 932 евро по ОП
Развитие на човешките ресурси, с което се достига до 10,58% усвояемост от
общата сума (1 031 789 139 евро).

Трябва да се отбележи като положителен факт регистрираният значите-
лен ръст в разплащанията по програма” Развитие на човешките ресурси” за
последната година (31.12.2009 – 31.12.2010 г.) от близо 3 пъти, като се има
предвид, че към края на 2009 г. са изплатени едва 39,812 млн. евро или малко
над 3% от общия бюджет на програмата.

В рамките на действащите договори/заповеди за периода 01.01 – 31.12.2010
г., са включени 76 64913 лица (като от тях – 15 336 безработни и 61 311 – заети

ОП Развитие на
човешките ресурси

Бюджет на програмата – финансиран от ЕС 1 031 789 139.00 €
Бюджет на програмата – национално финансиране 182 080 436.00 €
Получени траншове от ЕК към 31.01.2011 г. 109 188 932.00 €
Изплатени средства по ОП – от ЕС 92 900 532.00 €
Изплатени средства по ОП – национално финансиране 16 394 211.00 €

Общо изплатени средства към 31.01.2011 г. 109 294 743.00 €

1 2 Структурни фондове и кохезионен фонд – финансово изпълнение към 31.12.2010 г. Министер-
ство на финансите.

1 3 Годишен доклад  за усвояване на средствата от ЕС за 2010 г. Комисия по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове, с. 6.
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лица) в обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация
и ключови компетенции за пазара на труда.

По данни на агенцията по заетостта, явяваща се междинно звено по Опе-
ративна програма „Развитие на човешките ресурси”, през 2010 г. са постигнати
следните резултати по приоритетните оси14:

- схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – за периода
са подписани общо 112 договора, а в обучение за придобиване или пови-
шаване на професионалната квалификация са включени общо 21 285 лица;

- схема „Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включ-
ване на пазара на труда в България” – по схемата се изпълнява един
проект на стойност 15 000 000 лева. За отчетния период в обучения са
включени общо 5574 безработни младежи на възраст от 16 до 29 годи-
ни. Завършилите успешно обучения лица са 5 047, от които 1 104 са вклю-
чени в заетост;

- схема „Отново на работа” – изпълнява се един проект с обща стойност
64 000 000 лева; в обучение са включени 844 лица. Сключени са 757
трудови договора с безработни лица. Изплатени са 928 697,99 лв.;

- схема „Развитие” – изпълнява се един проект с обща стойност 250 000 000
лева. В обучение са включени 8574 безработни лица, а от тях 3 642 са
завършили успешно. Включени в заетост след обучение са 1 836 безра-
ботни лица.

- схема „Адаптивност” – през отчетния период 801 лица са получили ва-
учери за включване в обучение. По схемата са изплатени 899 897,84 лв.;

- схема „Аз мога” – в обучение срещу ваучери са включени 31 993 заети
лица. През периода са изплатени средства в размер на 5 427 118,85 лв..
По тази програма в сферата на пазара на труда предстои да стартира
изпълнението на 8 нови операции с общ бюджет от 126,415 млн. евро.

Отчетените от агенцията по заетостта резултати по различните схеми,
през 2010 г. показват стремеж за туширане на негативните влияния от икономи-
ческата криза върху пазара на труда. Средствата, отпускани по линия на опера-
тивната програма са насочени към най-уязвимите от кризата обществени гру-
пи – тези на нискоквалифицираните, нискообразованите и младите хора.

Въпреки постигнатите до момента резултати, според данни от справка на
европейската комисия, България губи темп при усвояване на средствата от
Европейския социален фонд. Справката сочи, че усвоените по отношение на
Европейския социален фонд от България средства са 54,3%16 по-малко от сред-
ните равнища в Европа. Две години след фактическото стартиране на проекти-
те по социалния фонд, България изпада от 14-то на последното 27-мо място.

Справката е направена въз основа на извършените от Брюксел плащания
към 1 февруари 2011 г. По линия на социалния фонд България е получила до 1

1 4 Кратък отчет за дейността на Агенцията по заетостта през 2010 г.
1 5 Стратегически доклад на Европейската комисия за България. 2009, с. 13.
1 6 http://www.kalfin.eu/news/mediaitem/891
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февруари 12,62%17 от полагащите й се 1,19 млрд. евро. Средната усвояемост в ЕС
е 23,21%. Данните, обаче, могат и да се разглеждат като напредък за България,
която в края на 2010 г. едва достига 10% усвояемост на средствата от Европа.

По отношение на социалните програми, най-добре от европейските средства се
възползват Латвия и Ирландия, които вече са получили над 42 на сто от полагащите
им се до 2013 г. фондове. Ниската успеваемост на България предизвиква тревога и
защото страната може да загуби средства по европейските фондове за следващия
бюджетен период, който започва след 2013 г. и чието планиране вече се дебатира в
Брюксел. Нуждите от бюджетни икономии правят все по-популярни идеите за нама-
ляване на сумите за страните, които не се справят с тяхното усвояване.

Според прогнозата на Виенският институт за международни икономичес-
ки изследвания, за България се предвижда умерен растеж от 2-3% на БВП за
следващите 2 години18. Това ще окаже влияние към плавно понижаване на без-
работицата, като в края на 2013 година прогнозните стойности са 7%. Анализа-
тори от института смятат, че вследствие на кризата все по-трудно ще бъде на
страните от източна Европа да достигнат развитите европейски страни. Така, в
условията на ограничени публични финанси, на преден план излиза необходимо-
стта от своевременно и целенасочено усвояване на средствата от ЕСФ.

Необходими са незабавни мерки и комплексни действия по насърчаване на
целенасоченото усвояването на договорените средства от ЕСФ. Освен приемане-
то на единна програма за усвояване на средствата, е необходимо да се постигне по-
добра информираност на обществените групи, потенциални бенефициенти по про-
грамите, финансирани от ЕСФ. Немалка част от тези обществени групи са хора в
неравностойно положение, неграмотни, които нямат достъп до интернет и елект-
ронни медии и няма как сами да се информират за предоставените им възможнос-
ти. Следва да се ангажират публичните институции и администрация на местно и
национално ниво, които имат отношения с потенциални бенефициенти, с цел да се
постигне по-голяма информираност и достъпност на програмите, финансирани от
ЕСФ. Висока усвояемост се постига при наличието на ефективни институции, кои-
то да удоволетворяват изискванията на ЕС, както и на активни бенефициенти.19

Не на последно място, е необходимо да се постигне съгласуваност по от-
делните програми, финансирани, със средства от ЕС. С цел по-добри резултати
при заетостта, трябва да се насочват средства от ЕСФ за придобиване или
повишаване на квалификацията на трудовия ресурс в области, които се финан-
сират от другите оперативни програми на ЕС. В области като транспорт, околна

1 7 ЕК отчита като усвоени само разплатените от европейския бюджет средства по фондовете, но не и
договорените. Според правилата, плащанията по одобрени проекти се правят за сметка на нацио-
налния бюджет, след което фактурите се изпращат в Брюксел. Европейската комисия преценява
дали плащането е основателно, след което възстановява на бюджета своя дял от средствата.

1 8 Recovery – in Low Gear across Tough Terrain, wiiw Current Analyses and Forecasts No. 7, March
2011, p. 43.

1 9 Иванов, Бл. Информационен справочник за правилата, процедурите и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните
фондове и кохезионния фонд на ЕС и по програма Фар на ЕС. Изд. Аспро, 2007.
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среда, регионално развитие и др., където се финансират и реализират проекти
по линия на оперативни програми на ЕС, възниква необходимост от квалифици-
рана работна ръка. Постигането на съгласуваност между програмите, от една
страна ще доведе до по-висока заетост, а от друга, в изпълнението на проекти-
те по оперативните програми ще се включи квалифициран трудов ресурс.

Придаването на комплексен характер на политиката по заетостта с при-
емането на единна програма за целенасоченото усвояване на средствата от
ЕСФ, ангажирането на публичния административен апарат на местно и нацио-
нално равнище и постигането на съгласуваност на ОП РЧР със останалите опе-
ративни програми, ще бъде от полза не само за възстановяването след иконо-
мическата криза. С предприемането на действия в тази насока ще се съдей-
ства за постигането на целите, заложени в стратегията „Европа 2020”, както и
за своевременното усвояване на средствата от ЕСФ.

В обобщение може да се каже, че като следствие на световната икономи-
ческа криза, трудоспособната част от населението в България е изправена пред
риска от загуба на работното място. На преден план излизат и необходимостта
от по-добра квалификация и адаптивност на трудовия контингент, с цел ограни-
чаване на безработицата. Във връзка с това ЕСФ е важен финансов източник
за реализиране на активната политика по заетостта в условията на криза, при
ограничени публични ресурси. За сравнително краткия период, през който се
усвояват средства от фонда, до края на 2010 г. са постигнати добри резултати.
Въпреки това, все още голяма част от договорените бюджети са неусвоени и е
наложително да се предприемат комплексни действия за да се предотврати
бъдеща загуба на тези средства.

EMPLOYMENT  IN  BULGARIA  AND  THE  ROLE
OF  THE  EUROPEAN  SOCIAL FUND

Assist.  Prof.  Kalin  Iliev

Abstract

In the article there are discussed the main trends in the employment of the active population
of the country for the past 10 years, the emphasis being on the last 3 years. As a result of the
economic crisis there is broken the eight-year-long trend of an increase in employment and decrease
in unemployment in Bulgaria. Most affected by the crisis are the people with low education and
qualification level, as their flexibility and adaptability to the labour market are comparatively low.
This raises the need for the government to carry out intense and active employment policy. Under
conditions of economic crisis, however, the means of the government for financing programmes for
the promotion of employment are limited. As the main source of financing the policy on employment
for the last three years there is considered the European Social Fund. For that period there has been
recorded comparatively low absorption of funds, which, in the context of the after-effects of the
economic crisis on the labour market, requires the undertaking of immediate measures and complex
actions promoting the purposeful absorption of resources from the Fund.
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ЗАНЯТОСТЬ  В  БОЛГАРИИ  И  РОЛЬ  ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЦИАЛЬНОГО  ФОНДА

Асс.  Калин  Илиев

Резюме

В статье рассматриваются основные тенденции в занятости трудоспособного насе-
ления страны за последние десять лет, акцент исследования – последние три года. В ре-
зультате экономического кризиса прервана восьмилетняя тенденция роста занятости и
снижения безработицы в Болгарии. Наиболее серьезно кризис сказался на людях с низ-
ким образованием и квалификацией, поскольку их гибкость и приспособимость на рынке
труда сравнительно невелики. Это вызывает необходимость проведения активной поли-
тики занятости со стороны правительства. Но в условиях экономического кризиса сред-
ства на финансирование программ поощрения занятости в распоряжении правительства
ограничены. В качестве основного источника финансирования политики занятости за
последние три года рассматривается Европейский социальный фонд. За этот период от-
мечено сравнительно слабое усвоение средств фонда, и в контексте последствий эконо-
мического кризиса для рынка труда необходимы незамедлительные меры и комплексные
действия, стимулирующие целенаправленное усвоение ресурсов фонда.
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СЧЕТОВОДСТВОТО – ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ

Ас. Анелия Галинова

„Счетоводството има за цел да победи времето.
То ни връща към миналото и ни позволява да

надникнем в бъдещето”.
Г. Емерсон

Счетоводството има хилядолетна история. То възниква по емпиричен път
и съществува първоначално като самостоятелна практическа дейност, а на по-
късен етап получава своята теоретична обосновка. Именно благодарение на
осъщественото сполучливо проникване и взаимодействие между емпиричното
и теоретичното, между приложните и фундаменталните изследвания, счетовод-
ството се превръща във важна част от дейността на хората. Намерените през
различните исторически епохи източници свидетелстват, че счетоводството се
развива и усъвършенства на всеки етап от развитието на обществото и произ-
водствените отношения, като влияние върху формирането му са оказали раз-
лични фактори. Сега счетоводството е важна информационна система, която
задоволява информационните потребности на широк кръг от потребители и не
случайно се възприема като „международен език на бизнеса”.

Изследването на историята на счетоводството дава възможност да се
използва историческият опит с цел да се подобри теория и практика на счето-
водството, да се натрупват професионални познания и на тази основа да се
разработват ефективни правила за отразяване на стопанската дейност на пред-
приятията.

С тази статия си поставяме за цел да проследим развитието на счетовод-
ството през различни периоди от време и обособяването на отделните му на-
правления.

Сведенията за възникването и развитието на отчетността са обект на раз-
лични интерпретации и периодизации.1 Според някои автори2 се разграничават
шест етапа, в развитието на счетоводството, а именно:

1. Натуралистичен (4000 г. пр. Хр. – 500 г. пр. Хр.), при който, счетовод-
ството е доста примитивно. Отразява онова, което се случва в стопан-

1 Виж Трифонов, Т. Теория на счетоводството философско-икономически основи и моделиране.
С., Стопанство, 2008, с. 54-59.

2 Соколов, Я. и В. Соколов. История бухгалтерского учета. М., Финансы, 2004, с. 6-12.  Буханцев,
Ю. Учетно-аналитическое обезпечение расчетов с контрагентами. Автореферат, Волгоград, 2010,
с. 11.
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ството. Възниква основна за счетоводството категория – факти за сто-
панския живот. Появяват се първите счетоводни способи: инвентариза-
цията – установяване на наличността от различните видове имущества
и сравнението – установяване кой на кого и колко дължи.

2. Стойностен (500 пр.н.е. до 1300 г.). Появата на парите води до нов начин
на измерване на отчетните обекти, а именно оценяването им в пари.
Стойностният измерител се използва във всички случаи, когато парите
са действали като функция на стойността. Отделните отчетни обекти
започват да се отразяват двуаспектно: в натурален и в паричен измери-
тел. Тогава възниква и въпросът: по какъв начин натуралните измерите-
ли да се превърнат в стойностни, като се използва текуща цена, продаж-
на цена, обективна или субективна стойност и др.? През този период
счетоводството се разделя на патримониално и камерално. Първото се
фокусира върху имуществото, а при второто се акцентира върху отразя-
ването на постъпленията и плащанията на пари. В патримониалното сче-
товодство парите се разглеждат като средство за определяне на стой-
ността, а в камералното счетоводство – като средство за плащане.

3. Диграфически (1300-1850 г.). През този период, необходимостта от ус-
тановяване на финансовия резултат от стопанската дейност води до раз-
делянето на патримониалното счетоводство на просто (униграфическо)
и двойно (диграфическо, системно) счетоводство3. Значителна част от
изследователите приемат, че двойното счетоводство е възникнало от
простото. Въпреки това, има автори, които не без основание считат, че
простото счетоводство се е родило от двойното, а не обратното. Те за-
стъпват тезата, че някой просто е изключил от системата на двойното
счетоводство счетоводните сметки и по този начин е възникнало про-
стото счетоводство. Тези два клона на счетоводството съществуват и
в наши дни, но двустранното счетоводство е получило по-широко прило-
жение, заради своите безспорни предимства.

4. Теоретико-практически (1850-1900 г.), при който двойното счетоводство
се развива в две направления. Според първото, счетоводителите се опит-
ват да свържат фактите за стопанския живот с правото, а според второ-
то – те ги разглеждат в икономически аспект. Това поражда въпроса за
предимство на формата (правото) над съдържанието или на съдържа-
нието (икономиката) над формата? Внимание се обръща на счетовод-
ната процедура, което представлява предпоставка за класифицирането
на сметките, разработват се различни форми на счетоводството, възник-
ват категориите баланс, себестойност и др.

5. Научен (1900-1950 г.). От средата на ХІХ в. са положени основите на счето-
водството като наука, като е формиран и обоснован нейният категориен
апарат. До края на ХІХ в. преобладава юридическата интерпретация на

3 За развитието на простото и двойното счетоводство в България вж. Спасов, Д. Счетоводството
по българските земи. Свищов, 2000, с. 7-40.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
108

отчетността, а от началото на ХХ в. счетоводството получава икономичес-
ка интерпретация. Първоначално акцентът се поставя върху категорията
баланс. Някои го разбират като следствие от двойното записване (дина-
мична трактовка), а други – като опростяване на инвентаризационния опис
(статистическа трактовка). Развитие получава и начинът на отчитане на
разходите и калкулиране на себестойността на работите и услугите.

6. Съвременен (1950 г. – до наши дни). През този етап се разработват
динамични и статични тълкувания на баланса и се прави опит за техния
синтез. Установява се, че счетоводството осигурява информация на
различни групи, които участват в стопанските процеси и се проявява в
различни форми: финансово, управленско и данъчно счетоводство.

Изследователите имат различни виждания за историята на счетоводство-
то. Според Л. Родина,4 са възможни четири подхода за нейното изучаване:

1. Философски – поддръжниците му се опитват да разберат процеса на
историческото развитие и да изяснят какви закони управляват това раз-
витие. Най-известни представители на този подход са: Ф. Езерский, Я.
Галперин, A. Хаар и др.

2. Документален – изследователите предпочитат да представят факти-
те. Те публикуват текстове от древните търговски книги, без да интер-
претират фактите и събитията, отразени в тях. Представители са: В.
Широкий, B. Penndorf, Ф. Мелис и др. Техният принос се изразява в
събирането и систематизирането на фактически материал за историята
на счетоводството.

3. Синтетичен – при него се обобщава фактическият материал с помощ-
та на философската концепция. На практика това направление обединя-
ва предходните две. Негови представители са: А. Галаган, Н. Помаз-
ков, А. Лозинский, К. Кейл и др.

4. Аналитичен – при него се представя не само историята на счетовод-
ството, но и отделни негови категории. Представители са: A. Littleton,
B. Yamey, Н. Вейцман и др. Различното в това направление е, че при
него се прави опит да се проследи развитието на идеите, свързани с
двойното счетоводство.

Въпреки, че съществуват различни подходи за периодизация и изследване
на счетоводството, се е наложило становището, че корените на отчетността се
крият още в дълбока древност. Важен фактор за възникване на отчетността в
първобитната община е общественото разделение на труда. Обект на отчитане
са били средствата за производство и предметите за потребление, с които раз-
полага общината като цяло. В отчетността са се използвали най-опростени сред-
ства – рабоши (нарези), бележки по кората на дърветата, записвания на глинени
плочици и др. Пресмятанията са се извършвали с помощта на подръчни мате-
риали: навързване на възли върху връв, пръчки, камъчета и др. Първите призна-

4 Родина, Л. и Л. Пархоменко. Этапы развития бухгалтерского учета. Тамбов, изд. ТГТУ, 2007, с.
6-7.
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ци за организирана отчетност се наблюдават през периода на разпадане на първо-
битно-общинния строй и появата на първите робовладелски държави около ІV
хилядолетие пр.н.е. Редица учени считат, че появата на писмеността и аритме-
тиката, наличието на подходящи носители за регистриране на стопанските фак-
ти, развитието на търговията и разделението на труда са важни предпоставки,
които водят до възникване на отчетността. Археологическите паметници сви-
детелстват, че идеографската писменост на древните шумери и египтяни се
използва за водене на делови преписки, отчитане на държавните приходи и раз-
ходи или главно за текстове от стопански характер. Затова и първите форми на
отчетност са открити в най-древните държави, които имат своя писменост.
Степента на развитие на древната наука и на производителните сили в тези
държави е различна, а това оказва влияние и върху развитието на отчетността.

В Древен Египет основната счетоводна техника е инвентаризацията. На-
мерените папируси показват, че във вид на таблици са съставяни периодични
инвентарни описи на движимото и недвижимото имущество. По този начин там
възниква натуралистичната концепция за отчетността, чиято задача е по-точно
описване на движението на ценности в стопанството на владетелите, на робите
и на въоръжението. Документите, водени в Египет свидетелстват, че система-
тичното регистриране се появява там по-рано от хронологичното.

Древна Вавилония се приема за родина на отчитането на карти, които са
се правили от мека глина под формата на плочи. Там широко са използвани
таблици за умножение и таблици за изчисляване на сложни проценти. От съхра-
нените документи е видно, че преобладават записи за изпълнение на работа;
отчети, в които заплатите са разпределят по видове работа; използват се еди-
ници като „човеко-ден” за нормиране на определени задачи, в зависимост от
естеството на работа, квалификацията на работника, пола и възрастта. Във
Вавилония хронологичните и систематичните записи се появяват едновремен-
но. Специфичният начин в отчитането на материалните ценности показва, че
там се заражда синтетична и аналитична отчетност.5 Вавилония е първата стра-
на, където има открито законодателство за отчетността – Законите на Хамура-
пи (1790 – 1792 г. пр. Хр.). Те изискват търговците да водят самостоятелна
отчетност, църквите – публична отчетност, а предаването на пари без получа-
ването на разписка се е смятало за недействително.

Историците считат, че в Китай отчетността получава развитие през VІІ-
ХІІІ в. пр. Хр. Там е разработена система за отчитане на материални ценности,
която е получила широко разпространение. Това е т.нар. четириколонна система,
която се изразява чрез следното уравнение: П – Р = Ок – Он, където: П – приход,
Р – разход, Ок – краен баланс, Он – начален баланс. Според изследователите,
това е уравнението за материален баланс. Те считат, че организацията на скла-
довото стопанство в Китай се провежда по метода „първа партида получена –
първа отпусната”, което свидетелства за точно регистриране на стойностите.6

5 Бабаев, Ю., В. Бородин и др. Бухгалтерский учет. М., Юнити-Дана, 2005, с. 6.
6 Родина, Л. и Л. Пархоменко. Цит. източник, с. 8.
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Древна Гърция се приема за родина на първия сметачен инструмент –
сметалото и на линейната (позиционна) бройна система. Тук за първи път се
появяват парите във вид на монети. Те оказват влияние върху отчетността в
следните насоки: парите са използвани първоначално като независим отчетен
обект (във вид на материал или стока), а след това като средство за изчисле-
ния и накрая като мярка на стойността, която се използва за измерване на ин-
вентара. В Древна Гърция се прилага материална отчетност под форма на ин-
вентаризации и отчетност на плащанията – по текуща сметка. Текущата отчет-
ност се осъществява във вид на хронологичен запис. За целите на отчитането в
хронологичния регистър се правят рекапитулации, което представлява систе-
матично разнасяне на всички хронологични записи. Античната отчетност е во-
дена на глинени плочи, колони и др. Древна Гърция се отличава с публичния
характер на отчетността, тъй като стопанските факти са отразявани върху ог-
радите на храмове, върху мраморни и бронзови плочи за държавните организа-
ции и др. В производствената отчетност широко се използват ежедневни норми
за производство на продукти и се определя цена на бройка. В Гърция се развива
и банковата система. В банките са се водили два журнала – един за приходните
и един за разходните операции. Изложеното показва, че в Древна Гърция се
използва проста форма на отчетност, главно с натуралистични оценки.

В Древен Рим съществува взаимно свързана система за отчетност, разра-
ботена въз основа на гръцката отчетност. Записите са правени върху медни
плочи, платно, папирус и др. В системата от документи, които са използвани в
отчетността, първата книга се е наричала Adversaria. Тя е била предназначена
за ежедневно регистриране на фактите от икономическия живот. По-късно по-
лучава наименованието Паметна книга (Мемориал). Тя е свързана с още две
книги-кодекси: Касова книга и Книга за системно регистриране. Данните от
Мемориала не са били преобразувани в пари, а системното записване е разпре-
делено в двете книги, където се е извършвало хронологично записване. Според
изследователите, в Древен Рим възниква и се прилага простото счетоводство.
Развитие получава и бюджетното счетоводство, което е обхващало цялата
държава. В някои отделни провинции се е водила книга Brevarium, където са се
отразявали, както бюджетните кредити, така и тяхното изпълнение. По-късно
този регистър е наречен „Книга на императорските сметки” и се разглежда
като първи баланс на държавния бюджет.7 В Рим се ражда правилото „нищо с
думи”, т.е. позиция за неизменност на документирането на всички факти от
икономическия живот и там, където сделките не са документирани, са съста-
вяни оправдателни бележки. Съхранените данни за промишлената отчетност
показват, че калкулации по това време не е имало. В промишлеността, която се
е занимавала с производство на продукция за пазара, резултатът от стопанска-
та дейност на цялото предприятие се е определял чрез съпоставяне на всички
разходи с всички приходи. Банковата отчетност, според повечето автори, се
основава на прилаганата отчетност в Древна Атина. Важно значение за иконо-
7 Соколов, Я. и В. Соколов. Цит. източник, с. 28-29.
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миката на Древен Рим имат кредитите. За това свидетелства и мястото, което
е отделено на процедурите за възстановяване на дълг в известния закон за XII
таблици (451-450 пр. Хр.). Целта на отчетността е била осъществяване на кон-
трол и опазване на имуществото. Бил е създаден сложен апарат от ревизьори и
контрольори, но измамите и укриването са били често явление. Счетоводители-
те в древния Рим, се възползват от предоставената им още в ерата на републи-
ката възможност, да се обединяват в корпорации – декурии. Така се появяват
първите професионални обединения на счетоводителите.

През ранното средновековие в страните в Западна Европа продължава
прилагането на римското счетоводство. Важна роля за развитието на отчетно-
стта има въвеждането на арабските числа през 1202 г. от италианеца Л. Фибо-
начи в неговата „Liber Abaci”. През ХІІІ в. се развива отчитането на касовите
операции. Отразените постъпления в чуждестранна валута се преизчисляват в
местна валута. Приходно-разходните книги се водят в два екземпляра: един за
касиера и друг за книговодителя, като остатъците по тях се извеждат ежеме-
сечно или за полугодие. Отчетността в тях се води в описателна форма, като в
хронологичен ред са отразявани всички операции, свързани с паричните сред-
ства и имуществено-материалните ценности. Развитието на стопанските дей-
ности изисква определени форми на контрол върху качеството на отчетната
информация. Това води до създаване през ХІІІ в. в Англия на Института на
контрольор-одиторите.

През този период документирането на стопанските факти, възприемани
като водене на търговски книги, се отъждествява със самата отчетност, която
се нарича книговодство. Думата „книговодител” възниква в Германия (в пре-
вод от немски „Buchhalter”). През 1498 г. римският император Максимилиан І
утвърждава „воденето на книги”. Той подписва указ според който „надеждните
и трудолюбиви писари, които водят книги, вече се наричат книговодители”.8 До
появата на двойното счетоводство в страни като Италия, Германия и др. е раз-
пространено ежедневното регистриране на стопанските факти в книгите на търго-
веца. Те имат характер на паметни книги. Носели са наименования, като „Кни-
га на звездата”, „Черна книга на компанията дел Бене” и др. Изпълнявали са
функции на първични документи и на регистри за счетоводни записвания.9 Така
в Европа е господствало простото счетоводство, наречено аплография или униг-
рафия. Характерно за него е, че не се използват счетоводни сметки, а се отра-
зява имуществото, настъпилите в него изменения и дълговете в хронологичен
ред в търговски книги. Не съществуват условия за определяне на финансовия
резултат и няма правила за проверка на правилността на записаните суми. Ус-
поредно с простото счетоводство се прилага и камералното, наричано още сче-
товодство за касовите постъпления и плащания. То се използва широко от църков-
ните и манастирските стопанства, в частните стопанства, предприятията и

8 Булатов, М. Теория бухгалтерского учета. М., Экзамен, 2005, с. 9.
9 Свраков, А., С. Милев и др. Документирането в счетоводството. Годишник на ИУ, том 64, 1992,

с. 142-144.
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държавните финанси. Основният обект на отчитане при него са парите и очак-
ваните касови парични постъпления и плащания. Контролът върху разходите и
приходите на пари е основната му цел.

Използваните методи при простото и камералноточетоводство имат ре-
дица недостатъци. Тяхното преодоляване води до възникването на двойното
(системно) счетоводство,известно още като диплография. Изследователите
считат, че двойното счетоводство се заражда през периода 1250-1400 г. в Ита-
лия (Флоренция и Венеция).10 Ю. Бабаев посочва, че „ двойното записване се
прилага във флорентинска търговска фирма (1299-1300г.), а така също и във
фирма, която търгува в провинцията Шампан (Франция)!”11

Според едни специалисти, двойното счетоводство възниква в резултат на
икономическия растеж в Европа и появата на капиталистическите отношения, а
други свързват двойното счетоводство с развитието на кредитните отноше-
ния.12 Според A. Littleton,13 съществуват седем предпоставки за появата и раз-
витието на двойното счетоводство, а именно: писането, аритметиката, частна-
та собственост, парите, кредитът, търговията и капиталът. Специфичното за
двойното счетоводство е, че в отчитането започват да се прилагат двойните
записвания, като се използва системата на счетоводните сметки. Оттук и от-
четността получава наименованието си счетоводна отчетност. Обект на отчи-
тане при диплографията е движението на индивидуалния капитал и реализира-
ната стойност, т.е. създаването на принадената стойност.14 Във Флоренция ос-
новно внимание се отделя на финансовия резултат, а във Венеция се акцентира
върху контрола на движението на ценностите.15

Италианците използват отчетни регистри, които наричат Паметни книги,
Мемориал и Главна книга, като въвеждат и паричния измерител. Използването
на паричен измерител, позволява привеждането на данните за множеството
предмети и различните валути към един измерител. Това води до значителното
голяма условност на икономическата информация, отколкото е била преди това.
Но точно тази условност създава възможност за изграждане на системата на
счетоводните сметки и за измерване и оценяване на цялата съвкупност от цен-
ности, права и задължения, съдържащи се в предмета на счетоводството. Счи-
та се, че когато в Главната книга се въвежда сметката за капитала, тогава се
поставя началото на двойното счетоводство.

Изключителен принос за развитието на двойното счетоводство има Лука
Пачиоли. Той е математик, францискански монах и близък приятел на Леонар-
до да Винчи, което силно повлиява на вътрешния му мироглед и на възгледите

1 0 Филипова, Ф., Г. Генов и др. Теория на счетоводството. Варна, Стено, 2005, с. 12.
1 1 Бабаев, Ю., В. Бородин и др. Цит. източник, с. 6.
1 2 Родина, Л. и Л. Пархоменко. Цит. източник, с. 11.
1 3 Littleton, A. C. The antecedents of double-entry. The Accounting Review, Vol. 2, No. 2, 1927, pр. 140-

145.
1 4 Тотев, Т., М. Динев и др. Основи на счетоводната отчетност и анализ на баланса на вътрешно-

търговските организации. Наука и изкуство, С., 1982, с. 14.
1 5 Соколов, Я. и В. Соколов. Цит. източник, с. 47-48.
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му за счетоводството. Именно той е считан за автор на първата публикувана
книга по счетоводство „Съвкупност от всички аритметики, геометрии, учение
за пропорциите и отношенията”(1494 г.). В нея има отделен специален трактат,
посветен на счетоводството „ХІ трактат за сметките и записванията” В него е
описана прилаганата венецианска система за водене на търговските книги.
Според Л. Пачиоли основна цел на отчетността е „водене на дейността по под-
ходящ начин, за да може да се получи своевременно всякакъв вид информация,
както по отношение на дълговете, така и на вземанията”.16 Всеки специалист в
областта на счетоводството, проучвал трудът на Пачиоли, открива в него раз-
лични важни моменти, които са давали тласък в развитието на счетоводството.
Затова той е получил прозвището „баща на счетоводството”, а трудът му се
счита за уникален. Основните приноси на Л. Пачиоли за счетоводното знание
могат да се обобщят в следните аспекти:

 Първи дава определение на предмета на счетоводната отчетност. Спо-
ред него, предмет на счетоводното отчитане е всичко онова, което по
мнението на самия търговец му принадлежи като движими и недвижи-
ми имоти, в които се включват жилището, покъщнината и другите лични
имущества.17 Тогава не е съществувала граница между имуществото
на собственика и предприятието.

 Повдига темата за визуализацията, нагледността на счетоводната ин-
формация чрез прилагането на геометрията: баланса като геометрично
изображение на една обективна пропорция; счетоводните сметки като
геометрична визуализация на двупосочно протичащи изменения, поро-
дени от стопанските операции; създава образа на „съвършения счето-
водител”, който съчетава в себе си математика, историка и призвания
да служи на истината.18

 Свързва математическите си знания с потребностите на практиката и
по-конкретно с изчисленията, които се правят при осъществяване на то-
гавашните основни стопански операции; формулира съдържанието на
способа „Двойно записване по счетоводните сметки”, който позволява
да се откриват и отстраняват веднага допуснатите грешки и се създа-
ват предпоставки за упражняване на така необходимия предварителен и
текущ контрол върху верността и основателността им.19

 Документира метод за периодично и обективно пресмятане на печалба-
та (или загубата) на предприятието. Това той постига, като извежда
фундаменталното за счетоводството равенство: Активи = Пасиви + Чисто
имущество. Така той описва процесите на бизнеса, известни днес като
„двойно счетоводство”. В основата на това равенство лежи счетовод-
ният баланс.

1 6 Родина, Л. и Л. Пархоменко. Цит. източник, с. 13.
1 7 Тотев, Т., М. Динев и др. Цит. източник, с. 33.
1 8 Филипова, Ф., Г. Генов и др. Цит. източник, с. 15.
1 9 Пергелов, К., Икономически, социални и културни влияния върху счетоводното знание. Българ-

ски счетоводител, № 19, 2001, с. 4-5.
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 Създава основния информационен модел за стопанската дейност, пред-
ставен във вид на два постулата: сумата на дебитните салда е винаги
идентична със сумата на кредитните салда; сумата на дебитните обо-
роти винаги е равна на сумата на кредитните обороти.20

 Полага основите на счетоводните принципи – „отчетен период”, „дей-
стващо предприятие”, „т.нар. принцип на историческата цена”, макар и
в неявен вид.

 „Пръв поставя фундамента за едно научно и системно изграждане на
отчетностьта и контрольността.”21

През същия период системата на двойното счетоводство е описана в от-
делен труд и от Бенедикт Контругли. Произведението е написано в Неапол през
1458 г., но е отпечатано 100 години по-късно под заглавие „За търговията и
съвършения търговец”. В него има специален раздел „За търговското счето-
водство”. През 1525 г. А. Таленте публикува книгата „Святата аритметика”,
където популяризира идеите на двойното счетоводство и първи въвежда това
название. По-късно то получава широко разпространение, благодарение на П.
Скали (1755 г.).

Последователите на Л. Пачиоли разширяват използването на систематич-
ното отчитане в различните отрасли: А. Казанова (1558 г.) – в корабостроенето,
А. ди Пиетро (1586 г.) – в манастирските стопанства и банките, Д. Москети
(1610 г.) – в промишлеността, Л. Флори (1636 г.) – в болниците и обществените
организации, Б. Венури (1655 г.) – в селското стопанство. През 1581 г. във Вене-
ция е създадено първото в историята общество на счетоводителите.22

Виден венециански счетоводител през ХV в. имащ принос в развитието на
счетоводството е В. Швайкер. През 1549 г. той публикува книгата „Двойно
счетоводство”. Той формулира целта на счетоводството; определя „двойното
записване” като метод на счетоводството; въвежда правилото да не се правят
счетоводни записвания без документи, което се спазва и до днес; съставя про-
тотип на съвременния сметкоплан. Първи издава речник на счетоводните тер-
мини. В. Менгр (1550 г.) и А. ди Пиетро (1586 г.) предлагат при счетоводното
отчитане да се прилагат сложни статии: ако една сметка се дебитира, няколко
сметки да се кредитират или няколко сметки да се дебитират и една сметка да
се кредитира. Така до края на ХVІІ в. в Италия е създадена староиталианската
(венецианска) форма на отчетност. През 1688 г. Ф. Гарати я усъвършенства,
като разделя сметките на синтетични и аналитични, и въвежда специални спо-
магателни книги. Създадената форма на счетоводството е наречена нова ита-
лианска.23

От втората половина на ХVІІ в. в Европа доминира френското счетовод-
ство. Важен принос има Ж. Савари, който през 1675 г. въвежда постоянната

2 0 Соколов, Я. и В. Соколов. Цит. източник, с. 50.
2 1 Добрев, Д. Учение за отделното стопанство. С., 1941, с.15.
2 2 Бабаев, Ю., В. Бородин и др. Цит. източник, с. 7-9.
2 3 Соколов, Я. и В. Соколов. Цит. източник, с. 59-64.
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инвентаризация; разделя счетоводните сметки и регистрите на синтетични и
аналитични; създава система за регистрация на данните, която е наречена „съпо-
ставяне на сметки”; разработва принципите на оценка и методите на калкула-
ция за търговците. Братята В. ван Гезел (1681 г.) и К. ван Гезел (1698 г.) полагат
основите на теорията за двустранните сметки (активни и пасивни).24 През 1712
г. М. Де ла Порт описва френската счетоводна форма, при която освен касов
журнал и Мемориал, се използват и други журнали, предназначени за всякакъв
вид основни операции. М. Батайл описва белгийската счетоводна форма, която
се основава на деление на журнала на четири самостоятелни регистъра: за по-
купки, за продажби, каса и финансови резултати, чиито обороти в края на месе-
ца се прехвърлят в Главната книга. През 1794 г. Е. де Гранж описва счетовод-
ната форма Дневник – Главна книга, която става известна като американската
форма на счетоводството. Приносът му е, че обединява хронологичното и сис-
тематичното записване в един регистър. Записванията в него позволяват: да се
установи състоянието на сметките по всяко време; да се определи стойността
на капитала на собственика; да се съкратят с 1/3 счетоводните записвания и
др. Поради своите предимства тази форма съществува и до днес, но е приложи-
ма само за малките предприятия. През 1758 г. Ларю въвежда правило за каси-
ерите „първо запишете, след това платете; първо получете, след това го напи-
шете”25, което се използва и сега при водене на касовата книга.

Към края на ХVІІ в. се поставя началото на правното регламентиране на
счетоводството. Във Франция през 1603 г. се публикува първият търговски за-
кон, в който се формулират правилата за водене на счетоводните документи.
Счетоводството получава нов импулс с приемането на кодекса на Наполеон.
През 1808 г. той въвежда в Италия Търговски закон, който изисква всички търгов-
ци да водят регистър на стопанските операции, които да се съхраняват в търгов-
ските съдилища. Вторият търговски закон в Италия (1882 г.) регламентира, че
основен принцип на счетоводството е „вярното и честно представяне” на фи-
нансовото състояние и на резултатите от дейността на дружеството.

Първият професионален счетоводител се появява през втората половина
на ХVІІІ в., не по-късно от възникването на промишленото производство. През
1880 г. в Обединеното кралство се появява първата организация, която обеди-
нява професионалните счетоводители. Там е създаден Институтът на дипло-
мираните експерт счетоводители.

Развитието на капитализма във всички страни е свързано с ново, по-на-
татъшно развитие и усъвършенстване на отчетността. Появата и разрастване-
то на капиталистическите предприятия, усъвършенстването на свободната па-
зарна търговия и търсенето на различни форми за придобиване на капитал, оказ-
ват силно влияние върху развитието на счетоводството в края на ХVІІ и особе-
но през ХІХ в. Според В. Зомбард,26 не двойното записване произлиза от капи-

2 4 Булатов, М. Цит. източник, с. 9-10.
2 5 Соколов, Я. и В. Соколов. Цит. източник, с. 69.
2 6 Соколов, Я. и В. Соколов. Цит. източник, с. 46.
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талистическите отношения, а обратното – капитализмът от двойното счето-
водство. Според него, двойното счетоводство притежава четири основни функ-
ции, които допринасят за появата и развитието на капитализма, а именно: само
системата на счетоводните сметки позволява да се покаже кръгооборотът на
капитала; счетоводството дава възможност да се управляват стопанските про-
цеси, не пряко по пътя на тяхното наблюдение, а косвено, чрез тяхното инфор-
мационно отразяване в системата на счетоводните сметки; с помощта на сис-
темата на счетоводните сметки може да се организира стопанската дейност
на всяко предприятие; счетоводството позволява разделянето на домакинство-
то на собственика от имуществото, което той е инвестирал в предприятието.

Това показва, че през този период счетоводството претърпява значителни
изменения. Появяват се компаниите отделно от собственика, формира се соб-
ственият капитал, съществува разделение на капитала и печалбите, възниква
идеята за „действащо предприятие”, започват да работят фондовите борси, по-
нататъшно развитие получават промишлеността и търговията. Важно за всеки
капиталист е извличането на максимална печалба, но и запазване в тайна на
действителния резултат от дейността на предприятието, основно заради силна-
та конкуренция. Възниква необходимост от защита на финансовите интереси на
вложителите и осъществяването на контрол върху дейността им, с цел избягва-
не на злоупотреби с натрупаните капитали. Пред счетоводството се поставя
нова задача да осигури информация за протеклите, изминали събития и да ги
обобщи в отчети за имущественото и финансовото състояние на дружеството.
Така счетоводството навлиза в нов етап на развитие – възниква „Финансово-
то счетоводство”. Силно влияние върху формирането му оказва класическа-
та (трудова) теория за стойността. При него на преден план излиза съставянето
на счетоводен баланс, като основен информационен източник за дейността на
предприятието.27 Впоследствие институции, като Комисията по ценни книжа,
Съветът за финансово-счетоводни стандарти и др. създават нормативни пред-
писания относно изготвянето и представянето на информацията в ГФО, която
се използва от различни външни потребители. В резултат работата на счетово-
дителя се отделя като самостоятелна професия. Голям принос за развитието на
счетоводството имат изработените разпоредби за професионална етика в САЩ.
За първи път този въпрос е повдигнат от Р. Монтгомъри, а за основател на
съвременната етика на счетоводителите се счита Д. Кери. През 1967 г. Амери-
канската асоциация на експерт счетоводителите разработва кодекс за морал-
ните правила на счетоводството, което укрепва статута на счетоводителите и
увеличава търсенето на труда им от страна на работодателите. Нарастващата
роля на счетоводството в американското общество е свързана с появата на
специална длъжност – контрольор.

Нов етап в счетоводството се поставя в началото на ХІХ век, когато за-
почва неговият научен период. Създават се националните счетоводни школи,
водещи сред които са:
2 7 Павлова, М. Управленско счетоводство. Ромина, С., 2001, с. 6-9.
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Италианската, в която се оформят две направления: юридическо и ико-
номическо. Под влияние на съперничеството между тези две направления са
създадени три счетоводни школи: Ломбардска, с основател Ф. Била (1801-1884
г.); Тосканска, чийто основоположник е Ф. Марчи и Венецианска, чиито създа-
тел е Ф. Беста (1845-1923 г.). Ф. Била разделя двойното записване и информа-
цията, която се получава на правна и икономическа. Ф. Марчи е привърженик
на персонализацията. Неговият последовател Дж. Чербони е създател на ло-
гисмографията (учение за счетоводните сметки). Приносът на Ф. Беста е, че
разглежда счетоводната система независимо от нейната форма и създава тео-
рия за фонда.

Френската, с представители: А. Гилбо, П. Гарние и др. Важен принос
има Ж. Дюмарше, който въвежда т.нар. принцип на потенциалната оценка (на-
пример: стоките да се показват по цена на дребно и по себестойност); определя
отчетите на три вида: първичен, статистически и икономически; разработва
нова интегрална форма на счетоводството, която има голямо значение за раз-
работването на журнално-ордерната форма; автор е на емблемата на счетово-
дителите.28 Е. Леоте и А. Гилбо въвеждат регулиращите пера в баланса, като
създават „брутен” баланс – съдържащ регулиращи статии и „нетен” баланс –
без тях. Приносът на Ж. Курсел-Сенел се изразява в развитие на учението за
отчитане на разходите и себестойността; на теорията за широките и тесните
амортизации. Във Франция голямо внимание се отделя на разработването на
различни форми на счетоводството. През 1810 г. Ислер създава швейцарската
форма на счетоводство. Ж. Гвиней предлага специална форма на счетовод-
ството, която неговите последователи наричат Журнал-Контрол. Под влияние
на тези идеи в Италия П. Филипини създава своя форма на простото бюджетно
счетоводство. А. Жили предлага метод за централизация, при който воденето
на аналитичните книги да се извършва по място на възникване на стопанските
факти, а в счетоводството да се използват само обобщени записи от аналитич-
ното отчитане. Целта на счетоводителите е била да се унифицира счетовод-
ството, но опитът показал, че не е възможно да се приложи единна счетоводна
форма.

Немската, с представители: Ф. Скубиц, И. Шер и др. Ф. Скубиц обяснява
двойното записване въз основа на теорията за обмяна на ценностите. Счита, че
резултатите от стопанската дейност трябва да се представят не само за пред-
приятието като цяло, а и по отделни негови части: цехове, магазини и др. В
германската счетоводна теория фундаменталният въпрос е методът за оцен-
ката. На Ф. Ляйтнер принадлежи класификацията на методите за оценка, спо-
ред която цените се делят на абсолютни (текущи и продажни) и относителни
(отчетни, номинални, калкулационни и по себестойност). Друг подход предлага
И. Коверо, който, позовавайки се на теорията за ликвидационните оценки, опре-
деля следните оценки: покупна цена, продажна цена към датата на баланса,
продажна цена в случай на ликвидация, обикновени продажни цени и минимална
2 8 Бабаев, Ю., В. Бородин и др. Цит. източник, с. 8-9.
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цена. В теорията на немската школа се различават: динамичен баланс, който
отразява правилно финансовите резултати, и статистически баланс, чиято цел е
точно отразяване на стойността на имуществото. На практика се прави разгра-
ничение между два баланса: данъчен и търговски. Основоположник на балан-
совата теория е И. Шер. Той извежда учението за смесените сметки; разделя
стопанските операции на обменни, резултатни и смесени; първи въвежда сче-
товодния анализ и др. Голямо постижение на немската школа е преходът от
идеи, свързани с изграждането и тълкуването на баланса, към неговия анализ.29

Руската, в която се оформят две школи: Петербурската, със създател Е.
Сиверс и последователи А. Гуляев, Н. Дитмар и др., които споделят обменната
теория и Московската, с основатели Н. Лунский, Г. Бахчисарайцев, Ф. Белмер и
др., които наричат своето учение балансова теория. Е. Сиверс е автор на об-
менната теория, според която в основата на двойното записване стои обменът
на благата; предлага подробна класификация на сметките; разделя теорията на
счетоводството на теория в общ смисъл и теория на книгите. Н. Лунский е
създател на балансовата теория; извежда дефиницията: „баланс се нарича таб-
лицата, в която се съпоставят имуществото на предприятието с неговите из-
точници; този баланс представя икономическото и правното положение на пред-
приятието в даден момент”30. Г. Бахчисарайцев разделя стопански операции, в
зависимост от тяхното влияние върху баланса, на четири типа. Ф. Белмер по-
казва, че в баланса няма сметки, а има статии; приема, че хронологичните
записвания са в основата на счетоводството и др.

Това показва, че всяка школа има различни виждания за теорията на сче-
товодството и има свои приноси за нейното развитие. Разрастването на произ-
водствените и търговските предприятия изисква увеличаване на информацион-
ните възможности на счетоводните отчети. Вниманието се насочва към създа-
ване на информация за приходите и разходите на предприятието, за произвеж-
даната продукция и продаваните стоки. Така възниква ново направление – „Сче-
товодство на разходите”. Създадено в епохата на индустриалния капита-
лизъм, върху неговото изграждане оказва влияние неокласическата (маржи-
нална) теория за стойността. Една от основните му цели е изчисляване на себе-
стойността на произвежданата продукция и избор на най-подходящия за дадено
предприятие метод за калкулиране. Затова то е известно още като калкулаци-
онно счетоводство. Периодът от 1870 г. до 1930 г.31 се характеризира с преход
от разходно към управленско счетоводство, като първо се разработва „Произ-
водственото счетоводство”, с цел осъществяване на контрол върху дейнос-
тта. Икономическият прогрес в САЩ води до възникването на нови обекти на
изследване и извеждане на базови закономерности, като анализ на зависимост-
та „Разходи – Обем – Печалба”. От средата на ХІХ в. разпространението на
АД, както и промените в данъчното облагане водят до рязко увеличаване на

2 9 Виж Родина, Л. и Л. Пархоменко. Цит. източник, с. 14-23.
3 0 Соколов, Я. и В. Соколов. Цит. източник, с. 135-136.
3 1 Трифонов, Т. Счетоводна оптимизация на активи и пасиви. Тракия-М, С., 2003, с. 47-52.
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данъчните закони. В страни като Германия, Франция и др. се въвежда строго и
детайлно регулиране на счетоводството, което създава условия за възникване
на ново направление – данъчното.

През ХХ в. възникват условия за засилване на конкуренцията между пред-
приятията в следните направления: качество на произвежданите продукти и
услуги, своевременност на доставките и др. Това поражда необходимост всяко
предприятие да има разработена ефективна вътрешна система за управление
на разходите. Така в началото на ХХ в. възниква теория за калкулиране на се-
бестойността, която представлява изчисляване на пълната себестойност, в ко-
ято се включват, както преките, така и непреките разходи. Под влияние на ка-
мералното счетоводство се създава системата „стандарт кост”, която пред-
ставлява предварително калкулиране и строго нормиране на предстоящите раз-
ходи. До средата на 30-те г. развитие получава системата „директ - кост”, при
която в състава на себестойността се включват само преките разходи, което
позволява да се изчисли частичната себестойност. В началото на 50-те г. на ХХ
в. е създаден метод за отчитане на разходите по центрове на отговорност. В
края на ХХ в. възниква методът „АВС” – изчисление на разходите по функция
на управление. Това показва, че голяма част от предприятията се стремят да
усъвършенстват системите си за калкулиране на разходите, за да могат да си
осигурят точна информация за себестойността на произвежданата продукция и
услуги. Това води до обособяване на ново направление, наречено „Управлен-
ското счетоводство”. То възниква в началото на 50-те г. на ХХ в. в САЩ и е
създадено от инженери и технолози. Получава съвременната си форма благо-
дарение на дейността на Р. Антъни. При него се акцентира върху обслужващи-
те управлението и осигуряване на информация, полезна за мениджърите, свърза-
на с вземане на решения, планиране и контрол.

Историческият анализ на счетоводството показва, че то възниква от по-
требността на хората от информация и се формира под влиянието на различни
фактори. Дори и сега то продължава да се развива, за да отговори на динамич-
но променящите се потребности на обществото и да бъде в съответствие с
постиженията на съвременната наука и технологии. За целта се обособяват
следните направления:

 В средата на ХХ век се създава „Бюджетно счетоводство”, което е
свързано с данъците, с планирането и управлението на държавните при-
ходи и разходи32.

 От средата на ХХ в. в развитите страни се оформя „Финансово сче-
товодство на публичните дружества”, по-известно като Корпора-
тивно счетоводство33. То разглежда въпросите, свързани с отчитането
при акционерна форма на собственост.

3 2 Димитрова, И. Възможности за реализиране на социално-икономическата същност на счетовод-
ството. Български счетоводител, № 10, 2002, с. 13.

3 3 Трифонов, Т. Теория на счетоводството философско-икономически основи и моделиране. С.,
2008, с. 53-54.
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 В края на ХХ век възниква „Управленско счетоводство за стратеги-
чески решения”. То се дефинира като „предоставяне и анализиране на
финансовата информация за продуктите на фирмата на пазара и цените на
конкурентите, за структурата на разходите и мониторинга на стратегията
на предприятието и тази на техните конкуренти в тези пазари за няколко
периода”.34 Свързва се със системи като калкулиране по стадий на „жиз-
нения цикъл” на продукта, всеобщо управление на качеството и др.

 „Социално счетоводство”, което има за предмет осигуряване на ин-
формация за социалния ефект от стопанската дейност на конкретната
единица. Като конкретни обекти, за които се създава счетоводна ин-
формация могат да се обособят опазването на околната среда, вложе-
нията и икономическият ефект от тях за подобряване на социалния кли-
мат в предприятията и др.35

 „Управленско счетоводство за околната среда”, което се дефини-
ра като „идентификация, събиране, оценка, анализ, вътрешно отчитане и
използване на физическия поток от информация за околната среда, а
също така и информация за разходите и друга парична информация, за
стандартните разходи и за околната среда, за вземане на решения в
рамките на организацията.”36

Изложеното показва, че счетоводството изминава дълъг път, за да се
превърне в сложна, добре изградена и функционираща информационна и кон-
тролна система. Пътят на развитие на счетоводството е важен, защото, според
Я. Соколов, само „човек, който познава историята на счетоводството, може да
мисли в дълбочина, да намира в ежедневната си работа оптимално решение, да
предвиди начина на развитие на организацията и нещо, което е особено важно,
да обича своята професия и да се гордее с нея.”

ACCOUNTING  –  FROM  ANTIQUITY  TILL  PRESENT  DAY

Assist.  Prof.  Anelia  Galinova

Abstract

In the article there is discussed the development of accounting from its beginnings till
present day and the separation of its individual areas. There is outlined the evolution of
accounting registers and forms, the various theories and ideas of the leading national schools,
the methods of calculating the cost price of production and services and the setting up of
accounting as an important information and control system.

3 4 Bromwich, M. The Case for Strategic Management Accounting: The Role of Accounting Information
for Strategy in Competitive Markets, Accounting, Organizations and Society, Vol. 15, 1990, p. 27.

3 5 Павлова, М. Цит. източник, с. 8.
3 6 Savage, D. & P. Ligon. Environmental Management Accounting: Policies and Linkages, New York,

2001, p. 12.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ  –  ОТ  ДРЕВНОСТИ  ДО  НАШИХ  ДНЕЙ

Асс.  Анелия  Галинова

Резюме

В статье рассматриваются развитие бухгалтерского учета со времени его возникно-
вения до наших дней и обособление отдельных его направлений. Представлены ход эво-
люции учетных регистров и форм, различные теории и идеи ведущих национальных школ,
методы калькуляции себестоимости продукции и услуг и становление бухгалтерского
учета, важной системы информации и контроля.
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ПРОДУКТОВАТА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В МСП
КАТО АНТИКРИЗИСНА РЕАКЦИЯ1

Доц. д-р Емил Папазов,
гл. ас. д-р Людмила Михайлова

Русенски университет „Ангел Кънчев”

Диверсификацията2 е понятие, което се използва в различни ситуации:
• За потребителя диверсификацията се свърза с разпределението на опреде-

лена сума за закупуване на комбинация от различни продукти или услуги.
• За производителя диверсификация означава навлизане в свързани или

несвързани бизнеси.3

С други думи, диверсификацията е антипод на концентрацията на ресурси
в една единствена област.

Финансовата наука, в която терминът се използва най-напред, препоръчва
диверсификацията като средство за намаляване на риска при вложения в ценни
книжа. Отдавна е доказано, че инвестирането на определена сума във финан-
сов портфейл може значително да подобри съотношението между риск и до-
ходност в сравнение със случаите, когато същите пари се харчат за закупуване
на един единствен финансов продукт.4 Причината се крие в ограничаване дей-
ствието на т. нар. несистематични (уникални) рискови фактори. Възможност за
инвестиционно разнообразие създават развитите капиталови пазари, в т. ч. на-
личието на взаимни фондове.

Водещи финансисти намират използването на диверсификацията в произ-
водствената сфера за излишно занимание. Логиката е следната: „Ако инвестито-
рите имат възможност да диверсифицират за собствена сметка, няма да плащат
допълнително на фирми, за да диверсифицират”. Причината, според тях, се крие
в това, че в страните с добре развити капиталови пазари диверсификацията във
фирмите от реалния сектор няма да доведе до промяна в тяхната стойност.5

1 Докладът е изнесен на Юбилейна международна научна конференция.
2 От англ. ез. „разнообразяване”.
3 Тодоров, К. Предприемачество и мениджмънт. Изд. „Мартилен”, С., 2009, с. 208.
4 Според проучванията на компанията „Инвестопедия”, поддържането на диверсифициран порт-

фейл от 25 до 30 фирми води до икономически най-добро ниво на намаляване на риска. За
подробности, вж. http://www.investopedia.com/terms/d/diversification.asp

5 Brealey, R., S. Myers. Principles of corporate finance. Fourth edition, McGraw-Hill, Inc., 1991, p. 148.
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Освен това се приема за трудно осъществима възможността да се инвес-
тира в толкова много области (поне 25-30, според цитираната по-горе констата-
ция на компанията „Инвестопедия”), за да се постигне оптимална полза от ди-
версификацията. Това е по силите само на ограничен брой свръхголеми компа-
нии от развитите страни.

Изразеното от финансовите експерти виждане се разминава с масовата
практика на придобивания, сливания и поглъщания сред фирми от реалния сек-
тор в развитите икономики. Въпреки, че част от подобни действия се отчитат
като неуспешни, има редица случаи, в които са реализирани значителни положи-
телни синергийни ефекти.

По-логично изглежда подобна теза да е валидна за малките и средните
предприятия (МСП). В повечето случаи при тяхното създаване и развитие са
похарчени личните спестявания на собствениците-предприемачи. От това не
следва автоматично, че предприемачите не могат да търсят по-малка рискова
експозиция чрез участие в търговията на фондова борса. При наличие на малък
бизнес, обаче, структурата на портфейла ще бъде по-скоро асиметрична, тъй
като се предполага, че значителният обем средства е инвестиран именно за
развитието на МСП.

Освен това, в динамичен план усилията на предприемачите-собственици
най-вероятно ще бъдат насочени към разширяване на основния бизнес, а не
към инвестиции в други компании. Във връзка с това не е без значение фактът,
че МСП като правило сравнително по-рядко попадат в обсега на борсовата
търговия6, за да разчитат на собствено външно финансиране.

Има случаи обаче, в които диверсификацията на производството на МСП
се появява като важна стратегическа дилема. При достатъчно утвърден и ус-
пешен бизнес на малката фирма, това става след навлизане на търсенето на
продукта във фазата на насищане. Наред с опитите да забавят естествения ход
в посока към отмиране на продукта, малките фирми обикновено се замислят
сериозно и за евентуални продуктови иновации.

При кризисни ситуации, обаче, нуждата от диверсификация при МСП
може да се появи значително по-рано в рамките на жизнения цикъл на продук-
та. Най-често това става във фазата на растежа.

Причината е, че кризата съкращава нормалния ход на развитие на едноп-
родуктовите фирми. Последните, вместо да се движат по естествената траек-
тория на своето развитие, инкасират спад в продажбите с всички негативни за
техните стейкхолдъри последици, в т. ч. собственици и заети (спад в доходите),
банки (необслужване на кредити), държава (неполучени данъци) и други.

С настъпване на кризата предприятията, осъществяващи обичайно една
дейност (и с това дефинирайки се като недиверсифицирани) започват да из-
вършват и други дейности, обикновено близки до осъществяваната или свърза-
ни с нея. Могат да се приведат редица примери от различни области на стопан-

6 Затова има и чисто формална причина: до борсовата търговия се допускат само акции, а много от
МСП не са регистрирани като акционерни дружества.
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ската дейност. Особено отчетливо това се забелязва сред предприятията в
сферата на услугите. Така например, в областта на логистиката фирмите, зани-
маващи се със спедиторска, агентска и транспортна дейност предприемат раз-
лични нетипични мерки за намаляване на отрицателните ефекти от разразилата
се през последните две години финансово-икономическа криза. Голяма част от
предприятията пристъпват към диверсифициране на дейността в посока на уве-
личаване на търговските и маркетинговите дейности, както и извършването на
допълнителни услуги с добавена стойност7.

Наше проучване потвърждава тази тенденция като установява някои по-
конкретни измерения на диверсификацията в дейностите на фирми от русенс-
кия регион. Така например:

• Предприятие с основна дейност транспортни услуги изгражда складове
за съхранение на товари и започва да развива това начинание като от-
делно направление на дейността.

• Предприятие с основна дейност спедиторски услуги започва извършва-
нето на куриерска дейност.

• Предприятие с основна дейност спедиторски и транспортни услуги от-
крива представителен сервиз за страната на транспортна техника на
чуждестранен партньор-производител.

• Предприятие с основна дейност корабно агентиране стартира и развива
дейност по митническо обслужване.

• Предприятие с основна дейност корабно агентиране диверсифицира своя-
та дейност в следните направления – посредничество за кораборемонт
и корабно снабдяване; корабно бункероване и др.

Могат да се посочат и други области от сектора на МСП, които се стре-
мят да диверсифицират дейността си като реакция на кризата. Например:

• Фризьорски салон започва да извършва козметична дейност, гримира-
не, маникюр, т. е. да предлага повече от една услуга на своите клиенти.

• Фирма, която се занимава с посредничество при сделки с недвижими
имоти, се заема да осигурява детегледачки на нуждаещи се семейства.

• Фитнес зали стартират продажби на парфюмерийни и козметични про-
дукти.

• Интернет-доставчик започва да предлага и поддържа компютърна тех-
ника и аксесоари в свои търговски обекти.

В част от случаите целевата група се оформя от настоящите клиенти, т. е.
продуктовото разнообразяване се доближава до разбирането на И. Ансоф за раз-
витие на продукта. В повечето ситуации, обаче, се залага предимно на привлича-
не на нови клиенти, което превръща действията в чисто диверсификационни.

За предприятията от сферата на услугите диверсификацията, като анти-
кризисна мярка, се оказва сравнително безпроблемна, тъй като необходимите
производствени фактори обикновено са налице. За нуждите на конкретна услу-
га, последните могат да се преструктурират и реорганизират със сравнително
7 За подробности: http://www.logistika.bg/rdetails/3/51/1/1304 (28.04.2010 г.).
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малки усилия и неголеми инвестиции. Но даже в тази област, когато реакцията
е спонтанна, не винаги се постигат най-добри резултати. От проведени разгово-
ри с мениджъри, които се опитват да се борят с кризата чрез разнообразяване
на предлаганите услуги, става ясно, че начинанията само частично компенси-
рат загубите в основната дейност (с не-повече от 10-20 процентни пункта). По-
голямата част от ръководителите признават, че ако промените бяха част от
предварително обмислена стратегия за действие при непредвидени обстоятел-
ства, нещата щяха да се стоят по-добре.

За предприятията от производствената сфера ориентацията към пускане-
то на пазара на допълнителни продукти или услуги е по-проблемна. Най-честа-
та причина се крие в невъзможността да се реагира бързо и точно на създалата
се ситуация поради:

• липса на идея за конкретен вид услуга, която да се предложи;
• невъзможност да се осигури необходимият размер на инвестицията;
• неподготвеност на персонала за промяната.
С други думи, за да се реагира адекватно на кризисни ситуации, е добре

да има предварителна готовност. Последната се осигурява на базата на разра-
ботен фирмен план. В него не е задължително диференциацията да се залага
като императивна за следване на фирмената стратегия, а да се има предвид
само при настъпване на непредвидени обстоятелства.

Един от най-важните въпроси е за използване на подходящи методи за раз-
работване на диверсификационни стратегии. Повечето техники са създаде-
ни за големи фирми и трудно намират приложение в МСП в техния оригинален
вид. Не липсват опити за адаптация на част от тях за нуждите на МСП, в т. ч. на
по-сложни техники от типа на решетката „продукт-дял” на Бостънската консул-
тантска група8, Матрица на Дженерал Електрик/Маккинзи и други.

За формулиране на иновативни идеи мениджмънтът разполага и с разно-
образни креативни техники. Сред най-простите и същевременно ефектни
методи е т.нар. морфологичен анализ, който е по-слабо познат у нас.9

Морфологичният анализ помага за решаване на комплексни проблеми чрез
обвързване на признаци на проблема с конкретни приложения (вариации). За
целта се използва таблица (матрица), в която признаците се нанасят в първата
колона, а конкретните вариации – в първия ред. На следващия етап се описват
различните вариации по избраните признаци. От тях се създават комбинации,
сред които се търси най-подходящото решение на базата на допълнителни из-
следвания и проверки.

Морфологичният анализ има две основни форми10: морфологична решетка
(матрица) и морфологична кутия.
8 За подробности, вж. Папазов, Е., Л. Михайлова. Адаптиране на модела на БКГ за нуждите на

планирането в МСП. В: Сборник Доклади на МНК „Мениджмънт и инженеринг 09”, 2009,
Созопол, с. 123-133.

9 Създаден е от родения във Варна швейцарски астрофизик Ф. Цвики (1898-1974).
1 0 За подробности, вж. Baumgдrtner, R. et al. (2009) Morphologische Kreativitдtstechniken,

www.studentensupport.de. Zell, H. (2010) Kreativitдtstechniken, www.ibim.de.
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Морфологичната решетка е двуразмерна. Тя се използва, тогава когато
обектът на изследване притежава по един вид признак и вариация. Например,
тетрадки, които се различават по формат и брой на листите (табл. 1).

Таблица 1

Морфологична решетка

Могат да се очертаят девет възможни комбинации. Една от тях, например,
е да се предоставят на пазара само тетрадки от 80 листа във всички формати.
Друго възможно решение е да се предложат само тетрадки от средния формат с
различен брой листи. Всяко решение, преди да се вземе, трябва да се провери с
помощта на подходящи критерии като цена, разходи, шанс за реализация.

Морфологичната кутия е три- и многоразмерна. Най-често сред признаци-
те присъстват характеристики като тегло, цвят или форма на продукта. Вариа-
ционните групи се образуват от различни тегла (например: 20, 30, 40 гр.), цвето-
ве (например: жълт, син, червен) или форми (например: квадратна, овална,
кръгла).

Многоразмерните кутии включват повече признаци и вариации. Например,
тетрадките се продават, освен с различни формати и брой листи, с разнообраз-
ни корици, тела и други признаци (вж. табл. 2).

Таблица 2

Морфологична кутия

Брой листа
Формат 80 л. 60 л. 40 л.

Голям

Среден

Малък

Признаци Вариации

Формат голям среден малък
Корица твърда, лак твърда мека
Спирала без единична двойна
Тяло-хартия нова, офсет нова, вестникарска рециклирана
Вид тяло широки редове тесни редове каре
Брой листи 80 л. 60 л. 40 л.
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Вследствие на включването на повече признаци и вариации, броят на
възможните комбинации нараства. Много възможности изглеждат безсмисле-
ни от гледна точна на сегашните икономически и технологични реалности. Има,
обаче, потенциални комбинации, които могат да се превърнат в добри иноватив-
ни решения. Поради тази причина методът се радва на все по-голяма популяр-
ност сред изследователи и практици, работещи по проблемите на малкия и сред-
ния бизнес.
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ЗА НАШАТА ПРАКТИКА

УДК – 004
EconLit – C8

УЕББАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ДОКУМЕНТИ В ПОМОЩ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Гл. ас. д-р Юлиан Василев

Използването на уеб технологии в помощ на учебния процес води до раз-
ширяване и развитие на съществуващите системи за е-обучение. На настоя-
щия етап от развитие на информатиката са познати редица големи и сложни уеб
базирани системи, насочени към информационно осигуряване на участниците в
учебния процес. При използването на познатите системи възникват редица про-
блеми, като един от тях е осигуряването на персонализиран достъп за всеки
участник (преподавател, студент или служител).

Един от възможните подходи за комуникация между участниците в учеб-
ния процес е използването на специализирани уеббазирани системи (софтуерни
продукти). На софтуерния пазар се предлагат редица разработки за управление
на документи, но за тяхното инсталиране и поддържане се изискват висококва-
лифицирани специалисти. Познати са редица системи, както в световен мащаб
(на пример Moodle, Joomla1), така и у нас. Популярни примери са българските
системите, които се използват във: Варненски свободен университет2, Стопан-
ска академия „Д. А. Ценов” Свищов3, Софийски университет „Св. Климент
Охридски”4 и Технически университет – София5. Повечето от познатите систе-
ми за обработка на документи изискват предварителна регистрация за работа
с тях. Системата на ТУ – София изисква освен потребителско име и парола и
електронен подпис. От направеното проучване на съществуващи системи за
обработка на документи в помощ на учебния процес можем да направим извод,
че е нужно олекотено програмно решение, което да има функционалността на
известните системи.

Съществуващото виждане за уеб базираните системи в образованието се
основава на заложената в тях концепция за непрекъснат обмен на документи
1 Виж в търсеща машина по ключови думи: „Learning management system” и „Learning content

management system”.
2 http://priem.vfu.bg/ (17.12.2010).
3 http://wdo.uni-svishtov.bg/ (17.12.2010).
4 https://susi.uni-sofia.bg/ (17.12.2010).
5 http://ecad.tu-sofia.bg/tu-izpit/ (17.12.2010).
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под формата на файлове (курсови работи, дипломни работи, контролни задания,
хартиени документи, уверения). Сложните информационни системи изискват
специализирана поддръжка. В процеса на използването им възникват редица
проблеми като забравена парола или грешки в приложните програми.

Цел на тази публикация е представяне на специализиран софтуерен про-
дукт – уеб базирана система за бързо и лесно публикуване и разглеждане на
документи.

Авторът на статията не си поставя за цел да съпоставя съществуващите
системи за обработка на документи. Фокусът на изложението е насочен към
популяризиране на една софтуерна разработка, която до голяма степен улесня-
ва учебния процес и може да се адаптира и от други преподаватели на Иконо-
мически университет – Варна.

1. Oписание на системата за управление на документи

Цел на системата е улесняване на комуникацията и достъпа на участници-
те в учебния процес, в частта му за публикуване и разглеждане на документи.
Функционалността на системата може да се разглежда от позициите на потре-
бителите й. Oт гледна точка на преподавателите и служителите, системата
позволява: описание на дисциплини, типове документи, настройка на системата
и разглеждане на публикувани документи. За студента е осигурен достъп, по-
зволяващ публикуване на документи под формата на файлове. Хартиените до-
кументи предварително се сканират (или заснемат) с цел преобразуването им
във файлове. Особеност на предлаганото технологично решение е облекчаване
на достъпа на студентите до системата чрез използването й без необходимост
от регистрация.

Системата е разработена на модулен принцип. Тя се състои от модул за
настройка, модул за достъп до документи и модул за публикуване на документи.

Пример за използването на системата е практическото обучение. Студен-
тите трябва да представят няколко документа: договор за провеждане на ста-
жа, уверение, че стажът е проведен, и отчет за изпълнени задачи по време на
практическото обучение. Първите два документа са хартиени. С цел въвежда-
нето им в системата, те се сканират.

Системата е разработена в средата на Delphi с помощта на IntraWeb ком-
поненти. Крайният потребител на една уеб базирана система обикновено не се
интересува от средата, в която е разработена. Но средата за разработка оказва
съществено влияние върху надеждността и бързодействието на една уеб бази-
рана система при значително натоварване. Системата е компилирана като из-
пълним файл (с размер само един мега байт) и се инсталира като две услуги в
средата на Windows. Първата от тях е за публикуване на документи, а втората
– за разглеждане на документи. (фиг. 1).
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Фиг. 1. Архитектура на системата

Системата използва конфигурационния файл за настройка. В него е пред-
видена възможност за промяна на имената на двете услуги и портовете, на
които приемат заявки. За разработваната система е достатъчен компютър с
инсталирана операционна система Windows. Уеб сървърът е вграден в двете
услуги. Комуникацията между уеб услугите и операционната система е реали-
зирана посредством вградените портовете в Windows. Реализацията на систе-
мата като услуги в средата на Windows гарантира нейното бързодействие. Из-
ползването на услуги под формата на изпълними файлове на Windows гарантира
защита на първичния код на услугата от неправомерни промени.

Заедно с това отпада необходимостта от инсталиране на интерпретатор
на динамични уеб страници, което е присъщо за приложения, разработени на
други езици (като примери можем да посочим PHP, JSP, CSP и ASP). Уеб сис-
темата работи като многосесийно приложение. От една страна, осигурява се
едновременен достъп от няколко браузъра до него. От друга страна, уеб прило-
жението се грижи за освобождаване на заетата оперативна памет при затваря-
не на прозореца на браузъра от страна на клиента6. Познати са редица примери
в стопанската практика, когато интернет проекти се провалят именно поради
блокиране на уеб услуги заради факта, че в хода на разработката не е предви-
дено освобождаване на заетата памет.

Представената архитектура на системата (фиг. 1) показва, че системата
може да се използва от екип от преподаватели, които водят определени дисцип-
лини. Възможно е създаването на няколко копия на системата върху един ком-
пютър (сървър). По този начин, всеки екип от преподаватели използва защите-

Уеб услуга 1
(за публикуване
на документи)

Конфигура-
ционен файл

Студент

Уеб услуга 2
(за разглеждане на

документи)

MS Windows

Браузър Браузър

Преподавател
или служител Потребители

на системата

Уеб интерфейс
за достъп

Ядро на
системата

Операционна
системата

Архив на
публикуваните

документи

6 За повече информация виж: Плат, Д. Въведение в .NET: Microsoft Press, 2003, 350 с., ISBN:
0735619182.
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но пространство на публикуваните документи. Подобна реализация е допусти-
ма, поради възможността за указване на различни имена на уеб услугите и
различни портове, на които да приемат заявки (фиг. 2).

Фиг. 2. Разширена архитектура на системата

Уеб услугата за публикуване на документи създава архив на публикува-
ните документи като ги групира по дисциплини и в рамките на дисциплината по
вид документ. Системата задава служебно име на всеки файл, което се състои
от: факултетен номер, символния низ „КР” и датата на публикуване на доку-
мента.

Уеб услугата за разглеждане на документи не позволява промяна или из-
триване на публикувани документи.

Системата е тествана в средата на браузър Internet Explorer и Mozilla
Firefox. Засега системата не поддържа браузърите Opera, Google Chrome и Safari.

2. Настройка на работната среда

Настройката на системата осигурява на потребителите £ удобна за рабо-
та среда с понятия и обекти от тяхната предметна област. Настройката на
системата се осъществява в конфигурационен файл. Конфигурационният файл
може да се променя в средата на текстов редактор от администратора на сис-
темата. В специална секция се описват имената на двете услуги и портовете,
на които приемат заявки. В конфигурационния файл се описват дисциплините и
видовете документи, които могат да се публикуват. За всеки документ се зада-
ва типа на файла, в който той се публикува (фиг. 3).

Уеб услуга 1
(порт 8082)

Конф.
файл 1

Студент

MS Windows

Преподаватели
от екип 1

Копие 1 на системата

Архив 1 на
публикуваните

документи

Уеб услуга 2
(порт 8084)

Уеб услуга 1
(порт 8086)

Конф.
файл 2

Архив 2 на
публикуваните

документи

Уеб услуга 2
(порт 8088)

Студент
Преподаватели

от екип 2

Копие 2 на системата
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Фиг. 3. Настройка на системата

Дисциплините, видовете документи и типовете на файловете, които се пуб-
ликуват, се описват в три секции на конфигурационния файл: discipline, FileCaption
и FileType. Всеки елемент на списъка от документи се обвързва с конкретна
дисциплина (табл. 1).

Таблица 1

Фрагмент от конфигурационния файл

Чрез конфигурационния файл се реализира обвързаност на модулите и осъ-
ществяване на комуникацията с архива на публикуваните документи.

3. Работа със системата

При публикуване на документи, уеб услуга 1 се стартира директно в бра-
узър. Осигурява се възможност за публикуване на документи, без да е необхо-
дима предварителна регистрация в системата. Системата не поставя ограни-
чение за типа на публикуваните документи. Определено ограничение на систе-
мата е реализирано за по-голяма сигурност. Особеност на системата е, че ако
едно лице публикува един документ в рамките на една дата няколко пъти, в
архива на документи се съхранява само последния.

Счетоводен
софтуер

Информаци-
онна логистика

Практическо
обучение

Курсова
работа

Презентация

docx файл pptx файл

Договор Уверение Отчет

Конфигурационен файл

jpg файл jpg файл docxфайл

Дисциплини

Видове
документи

Типове на
файлове

[disciplini] [FileCaption] [FileType]

d1=Счетоводен софтуер d1=Курсова работа d1=docx

d2=Информационна логистика d2=Презентация d2=pptx

d3=Практическо обучение – уверение d3=Сканирано уверение d3=jpg

d4=Практическо обучение – отчет d4=Отчет d3=docx
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При разглеждане на документи се стартира уеб услуга 2. След въвеждане
на потребителско име и парола (които са описани в конфигурационния файл в
специална секция) системата позволява разглеждането на документи по избра-
на дисциплина.

* * *

Разработената система за управление на документи е внедрена и се из-
ползва в Икономически университет – Варна от учебната 2009/2010 г. по дис-
циплините: счетоводен софтуер, информационна логистика, системи за управ-
ление на бизнеса, е-бизнес II част, алгоритмизация на бизнес процеси и практи-
ческо обучение. Само за дисциплината „практическото обучение” системата е
използвана от над 100 студенти (от специалности „Информатика” и „Бизнес
информационни системи”), които са публикували над 300 документа. Разрабо-
тената система може да се използва както от други преподаватели в ИУ –
Варна, така и от други учебни заведения.

В заключение можем да обобщим, че приложението на уеб базирана инфор-
мационна система за управление на документи до голяма степен улеснява учеб-
ния процес. Нейно съществено предимство е автоматизацията на процесите по
публикуване и разглеждане на документи. Разработената система може да се
причисли към „зелените информационни технологии”. Осигурява се плавен пре-
ход от работа с хартиени документи към работа с електронни документи.

Литература

1. Плат, Д. Въведение в .NET: Microsoft Press, 2003, 350 с.
2. http://priem.vfu.bg/
3. http://wdo.uni-svishtov.bg/
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5. http://ecad.tu-sofia.bg/tu-izpit/
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ЗА НАУЧНОТО ИЗУЧАВАНЕ
НА ГЕОГРАФИЯТА  НА ТУРИЗМА

Доц. д-р Найден Апостолов,
гл. ас. д-р Вилиян Кръстев

Развитието на туризма през последните години се отличава с две глобали-
зационни тенденции: а) установяването му в почти всички страни на света; б)
навлизането му в икономически неусвоени ареали. Този своеобразен „втори бум”
на туризма, по-силен от аналогичния след Втората световна война, изисква под-
готовка на огромен брой квалифицирани кадри. За професионалната подготовка
на такива кадри са включени редица дисциплини от географски характер: „Ос-
нови на географията на туризма”1, „Регионална география на туризма” или „Ту-
ристическо странознание”2, „Туристически ресурси”3, „Туристическа картогра-
фия”4, „Опазване на туристическите ресурси”5, „Териториално устройство на
туризма”6 и др. Специалистите, ангажирани в тяхното преподаване, е необходи-
мо да познават добре географията на туризма, но краткият времеви период
затруднява сериозно подготовката на значителна част от тях, поради факта, че
идват от други клонове на географията. Това, както отбелязва А. М. Сазыкин7,
се отразява доста негативно на преподаването и на качеството на учебниците
за ВУЗ. Допълнителна причина, отразяваща се с неплодотворно въздействие
върху развитието на географията на туризма, особено в Русия и страните от
ОНД, е лингвистичната самоизолираност по отношение на чуждоезиковата биб-
лиографска информираност. Изключение правят ерудити като Н. С. Мироненко,
И. И. Пирожник, А. Ю. Александрова и известният теоретик в географията на
туризма – С. Р. Ердавлетов8. Като ефективен и достатъчно надежден подход
1 Warszynska, J., А. Jackowski. Podstawy geografii turizmu. Warszawa, PWN, 1979.
2 Burton, R. Travel Geography. London, Pitman, 1995.
3 Апостолов, Н. Туристически ресурси. Варна, Наука и икономика, 2003.
4 Бъчваров, М., Б. Давидков. Туристическа картография. С., УИ „Климент Охридски”, 1990.
5 Томи  , П., С. Маркови  . Туризам и заштита средине. Нови Сад, ПМФ, 1996.
6 Kowalczyk, A., М. Derek. Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa, PWN, 2010.
7 Сазыкин, А. М. Проблема учебной литературы по дисциплине „География туризма”. // Туризм

и региональное развитие. Материалы 2-й Международной научно-практической конференции
14-25 мая 2004 г. Смоленск, 2004, с. 633-637.

8 Ердавлетов, С. Р. География туризма: история, теория, методы, практика. Алматы, 2000.
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за бързо навлизане в една научна дисциплина, според нас, е познаването на
научно-литературните обзори. Ето защо, цел на тази статия е да се разкрият
предимствата от познаване на такива обзори по География на туризма.

1. Научно-литературните обзори по география на туризма –
 познавателно и практико-приложно предназначение

Научният обзор е резултат от проучването на материалните елементи на
науката – публикациите, свързани с нея. Определящи до неотдавна бяха само
книжните носители (монографии, учебници, студии, статии, карти и атласи). От
две десетилетия насам към тях се включват и електронните им еквиваленти.
Според целта на научно-литературния обзор се открояват две основни групи по
стил на изложението: информативни и аналитично-оценъчни. За първите е ха-
рактерно предимно регистрирането и типологизирането на научните публика-
ции. От подобен род е първият библиографски обзор на доайена на географията
на туризма в Чехословакия – П. Мариот от 1968 г. За вторите е характерно
стесняване на периметъра на проучване, понеже са насочени към по-задълбо-
чено и подробно представяне на изследователските проблеми: тезите на отдел-
ни автори, терминологичните нововъведения, пространствените модели, про-
гнозните оценки. Типичен пример за аналитично-оценъчен обзор е този на В.
Крайзел9 за развитието на географията на туризма в Германия. Логично разби-
раемо е, че литературните обзори от втория тип притежават много по-висока
научно-методична стойност.

В анализирания от нас значителен по обем библиографски фонд на научно-
литературни обзори по география на туризма (общо 73) може да се посочат
някои съществени особености. Първата от тях засяга броя на цитираните на-
учни заглавия, който по принцип е много по-голям от обикновена публикация, а
при автор като Ф-Й. Кемпер достига рекордните 1192 източника. Определяйки
индекс на библиографско цитиране (SCI), установихме, че на всяка страница се
падат средно по четири източника. Съществуват и научно-литературни обзори,
чийто SCI е над десет: на П. Мариот – 13, на К. М. Хол – 14,1, на Н. Йозгюч –
12,1. Наблюдава се по-голямо библиографско цитиране при информативните и
по-малко при аналитично-оценъчните обзори, което се обяснява с дълбочината
на аналитичните обяснения при представянето на съдържанието. Втора осо-
беност на научно-литературните обзори засяга обема на техните страници. Те
варират от няколко десетки при Ф.-Й. Кемпер (85 с.) до 2-3 страници на М.
Янку за географията на туризма в Румъния и Я. Варшинска за географията на
туризма в Полша от 1984 г. Трета особеност е възрастовата граница на авто-
рите, показваща преобладаване на географи с повече „стаж” в науката, някои
от които дори основатели на това научно направление в своите страни. Това се
обяснява с опита, натрупан през годините, в процеса на изследователска дей-
ност. Редки изключения представляват научно-литературните обзори на П.
9 Kreisel, W. Geography of Leisure and Tourism Research in the German-speaking World. // Tourism

Geographies. 2004, 2, pp. 163-185.
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Мариот (на 34 годишна възраст) и А. Яцковски (39 годишен) – по времето,
когато работи като библиотекар. Пионерният в областта на географията на ту-
ризма научно-литературен обзор (от 1954 г.) е на К. Макмъри – основателят на
това направление в САЩ. В някои от европейските страни това правят утвър-
дени ерудити като: Л. Педрини и Дж. Валусси – за Италия, И. Барбаза и Б.
Бентиен – за Франция, Дж. Копок – за Великобритания, М. Бъчваров – за Бълга-
рия, С. Шпринцова – за Чехия и др. Четвърта особеност, констатирана от нас,
е свързана с вида на научното тяло, където са публикувани научно-литератур-
ните обзори. Забелязва се ориентация на тези публикации в три категории: учеб-
ници („Основи на географията на туризма” на Я. Варшинска и А. Яцковски,
„География на туризма. Развитие и региони” на Н. Йозгюч, „Туристически
ресурси” на Н. Апостолов и др.), сборници от непериодичен характер (на Ю.
Ямамура на Международния географски конгрес от 1976 г., на Г. Шнайдл на
Италианския туристически клуб, на М. Бъчваров от 1986 г. и др.), периодика на
университети, институти или географски дружества. Водещо значение прите-
жават трите специализирани списания по география на туризма: немскоезично-
то „Materialen für Fremdenverkehrsgeographie”, излизащо от 1979 г.; полското
„Turyzm” на Лодзкия университет от 1985 г., чийто брой 20-ти е посветен изцяло
на географията на туризма в северноамериканската школа; американското
„Tourism Geographies” от 1999 г., в чиито издания след 2000 г. са публикувани
научно-литературни обзори за развитието на географията на туризма в Герма-
ния, Франция, Китай, САЩ, Финландия. От общогеографските списания могат
да се посочат: „Geojournal”, чийто брой 1-ви от 1984 г. е съставен от 13 обзора
за страни, където географията на туризма е добре развита; „Annalеs de
Geographie”, в което публикуването на материали от подобен характер се е
превърнало в традиция; „Prace geograficzne”, „Rivista Geografica Italiana” и
др. Много рядко могат да се срещнат научно-литературни обзори по география
на туризма в дисертационни трудове, като този на Р. Замолевиц от 1957 г.

Значението на научно-литературните обзори може да се обобщи в три ас-
пекта:

1. Систематизиране на съществуващите публикации по тематична и про-
блемна насоченост, които осигуряват бърза, икономична и гарантирана
научна точност, осигуряваща идеен и методологичен обмен;

2. Спестяване на значителен ресурс от време в процеса на изследовател-
ска дейност, засягаща туристикогеографската проблематика;

3. Ориентиране на читателя в научната област от автори, източници и ме-
ста за публикуване.

2. Хронологично развитие на научно-литературните обзори
по география на туризма

По своята същност научно-литературният обзор е резултат от акумулира-
нето на значителен обем знания, който позволява да бъдат систематизирани и
оценени. В наукознанието не се споменава за точно определен период, който да
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налага появата на научно-литературен обзор в развитието на дадено научно
направление, но вероятно става въпрос за десетилетия.

Повечето учени приемат за своеобразно начало на географията на туриз-
ма 1905 г., когато излиза трудът „Туризмът – едно икономическо изследване”
на австрийския учен Й. Щраднер10. В него се залагат понятийно-терминоло-
гичните основи на понятия като: туристически ресурси, туристически рай-
он и география на международните пътувания. Други приемат за начало
1919 г., заради появата на първата дисертационна работа в тази област на К.
Шпюц11, или 1930 г., когато излиза статията на К. Макмари12 – „Рекреационно-
то използване на територията”, или 1932 г., когато за пръв път полският
географ С. Лещицкий13 дефинира същността на географията на туризма, или
1933 г., когато излиза двутомният труд „Туристическият живот в Савойски-
те Алпи” на Ж. Миеж14.

Закономерно или не, първият научно-литературен обзор по география на ту-
ризма, този на К. Макмъри от 1954 г., се появява на юбилея на Асоциацията на
американските географи. Две години по-късно той е преведен и публикуван на
руски език15. Очевидно четвърт век е бил достатъчен за споменатия автор, за да
обобщи и анализира около 20-тина публикации на туристикогеографска тематика.
В края на 50-те години немският географ Р. Замолевиц посвещава цяла глава в
своята дисертация на проучване на литературните източници по география на
туризма, като този научен обзор надхвърля националните рамки на Германия,
обхващайки всички немскоезични страни. Подобни по обхват са научно-литера-
турните обзори на австриеца Р. Рунгалдиер от 1960 г. и канадеца Р. Уолор 1964 г.

Нова стъпка в хронологията на научно-литературните обзори по география
на туризма прави чехословашкият географ П. Мариот, който през 1968 г. публику-
ва съдържателен труд за развитието на тази млада географска дисциплина в све-
та. Значими по своя обхват са литературните обзори на българския географ М.
Бъчваров от 1975 г. за развитието на туризма в социалистическите страни на
Европа и на чехкинята М. Шпринцова от 1980 г. за публикациите по география на
туризма, представяни на световните конгреси след 1956 г. На конгрес на AIEST
през 1975 г. в Белград се формира географска секция, под ръководството на която
се прави оценка на 25-годишните изследвания по география на туризма в провеж-
даните от нея форуми. Представят се постиженията на страни като: Югославия,
Франция, Швейцария, Полша. Значителен брой научно-литературни обзори изли-
зат през 1984 г. на Световния географски конгрес в Париж.

1 0 Stradner, J. Der Fremdenverkehr – Eine volkswirtschaftliche Studie. Graz, Leicam, 1905.
1 1 Sputz, K. Wirkunden des Fremdenverkehrs. // Hofmeister und Al. Steineke, Geographie des

Fremdenverkehrs und Freizeit, Darmstadt, 1984, pp. 291-299.
1 2 McMuray, K. C. The use of land for recreation. // Annals of the Association of American Geographers.

1930, pp. 7-20.
1 3 Leszczycki, S. Geografia turystyczna jako naukowe ujecie zagadnien turystycznych. // Pamietnik

Polskiego Towarzystwa Balneologicznego. 1932, 2.
1 4 Miege, J. La vie  touristique en Savoie. // Revue de Geographie d‘Alpin. 1933, pp. 749-817; pp. 5-213.
1 5 Американская география. М., Издательство иностранной литературы, 1956.
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Първият научно-литературен обзор по география на туризма в учебник е
на полските географи Я. Варшинска и А. Яцковски от 1979 г. По-късно такива
се появяват в Германия, Италия, България. След 1990 г. чувствително се раз-
ширява разпространението им в Турция, Испания, Нова Зеландия и други стра-
ни. Авторската класация по брой на публикуваните обзори поставя на водещи
позиции С. Шпринцова (10), Л. Митчел (6), П. Мариот, Ж. Йовичич, А. Яцковс-
ки, Н. Апостолов и други.

3. Типология на научно-литературните обзори
по география на туризма

В процеса на географска систематизация, както отбелязва Э.Б. Алаев16,
понятието класификация често се заменя с типология. За първото, обаче, е
характерно количественото групиране, докато за второто определящо значение
имат качествените признаци. Първата типология на литературно-научните об-
зори, както вече отбелязахме, засяга текстовия стил и изследователския под-
ход. Други типологични показатели за систематизация на обзорите са според:
териториалния обхват, повода за написването, публикационната форма, пред-
метния обхват и хронологичния диапазон (табл. 1).

Таблица 1

Типология на научно-литературните обзори в областта
на Географията на туризма

3.1. Според териториалния обхват обзорите могат да се поделят на: световни,
регионални, национални и институционални (в рамките на конкретно научно звено).

Обзорите, посветени на развитието на географията на туризма в света,
обхващат най-вече страните с по-значими научни постижения. С предимство

Признак Териториален
обхват

Повод за
написване

Вид
публикация

Функционален
обхват

Изследователски
период

Световни – A.
Kowalczik, 2010

Юбилейни –J.
Coppock, 1980

Монография
– F. J. Kemper,
1978

Цялата
география на
туризма – F.
Cribier, 1971

Цялостни (1905-
2000) – Н.
Апостолов, 2003

Регионални –S.
Sprincova, 1978

Конгресни– B.
Barbier, 1984

Учебник – N.
Özgüç, 2007

Отделна
област в
географията на
туризма – V. T.
Opaćić, 2005

Съвременни (след
1990 г.) – K.
Meyer-Arendt,
2003

Национални – L.
Pedrini,
1984

Съпровождащи
– R. Samolewitz,
1957

Статия – B.
Duffield, 1984

Ти
по

ве
 н

ау
чн

о-
ли

те
ра

ту
рн

и 
об

зо
ри

Институционал
ни – R. Knafou,
1993.

Случайни – G.
Valussi, 1986

Доклад – J.
Michaud, 1975

Фрагментарни –
V. Zangella, 1980

1 6 Алаев, Э.Б. Экономико-географическая терминология. М., Мысль, 1977, с. 147.
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се представят публикациите в англоезични страни като САЩ и Великобрита-
ния, и такива с утвърдени географски школи като Русия, Франция, Германия.
Често в периферията на научния хоризонт остават безспорните заслуги в тури-
стико-географската област на страни като Полша, Италия, Чехия.

Обзорите, засягащи туристикогеографската проблематика на отделни стра-
ни са обикновено за родната страна на самия автор. Предимство в тези случаи
е почти пълното познаване на публикациите, творческия път на отделните авто-
ри и особеностите на националните университетски школи. Макар и по-рядко,
подобни обзори са писани за чужди страни, като този на французина К. Шален
от 1972 г. за развитието но географията на туризма във Великобритания или на
чехкинята С. Шпринцова от 1976 г. по същата проблематика за ГДР.

Съществуват обзори, проследяващи дейността на отделни научни (катед-
ри, департаменти) звена по география на туризма. Във Франция, например, по-
добна научна дейност се прави в края на всеки 4-годишен мандат. Тези обзори
са добър ориентир къде и по какви въпроси успешно може да се проведе научна
специализация.

3.2. Според повода за тяхното написване, обзорите се поделят на: юбилей-
ни, конгресни, съпровождащи и случайни.

Обзори по случай честване на кръгли годишнини сега са масово разпрос-
транени. Обикновено те засягат постиженията на географските общности в
областта на туризма на национално и по-рядко на международно равнище. По
традиция това са публикации на водещи специалисти с утвърден научен принос
в направлението. Откриването им от заинтересования читател, обаче, се харак-
теризира с известна трудност, поради факта, че са публикувани в непериодични
издания.

Обзори от периодични конгресни събития се появяват редовно от 1972 г.
насам, след създаването в университета „МакГил” в Монреал на „Работна гру-
па по география на туризма и отдиха”17. Освен това, националните географски
дружества на много страни редовно публикуват сборници от научни трудове, в
които има и самостоятелни раздели по география на туризма.

Обзори от съпровождащ характер са съставни части от по-задълбочено
проучване (дисертационни тези, учебници), като целта им е насочена към по
общ анализ на ситуацията в научното направление, в която се търси мястото на
изследвания проблем. Допълнителна цел за учебните издания е да се дефинира
мястото на географията на туризма в системата на географските науки

Случайните обзори са плод на персонална инициатива от страна на авто-
рите за обобщаване на вече натрупани знания. Това определя изданията като
нередовни и с разнообразен тип публикации. Откриването им е не винаги лесно
и за тях се научава обикновено от други публикации по т. нар. принцип на биб-
лиографичното дърво.

1 7 Преображенский, В. Л. Рабочая группа по рекреации и туризм. // ХХII Международный гео-
графический конгресс в Канаде. М., Наука, 1975, с. 83-84.
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3.3. Според вида на публикацията, се разграничават обзори, публикувани
в монографии, учебници, статии и доклади.

Обзорите в монографични издания са изключително съдържателни, но са
практически библиографична рядкост. Като много добре структурирана се от-
личава монографията от този тип на Ф. Й. Кемпер от 1978 г. с пет основни
тематични раздела. Ние авторите, пишещи тези редове, сме в процес на създа-
ване на комплекна монография – „Географията на туризма – един век развитие
и достижения”, в която анализираме нейното начало (1905-1945), утвърждаване
(1946-1980) и глобализиране (след 1980 г.).

Обзорите в учебници датират от 1979 г., когато в „Основи на география-
та на туризма” е поместен значителният по обем обзор на А. Яцковски за
развитието на географията на туризма в света. При него се забелязва умерен
баланс между информационния и аналитично-оценъчния стилов подход. След-
ващият обзор от този тип се появява през 1984 г., когато К. Кулинат и А. Щай-
неке го извеждат като отделна част в учебника „География на свободното
време и туризма”. Малкият му обем е насочил авторите да се ограничат само
до хронологичен преглед на немскоезичните публикации. На по-късен етап по-
добни научно-литературни обзори се появяват и в учебниците на Н. Йозгюч, Н.
Апостолов, А. Ковалски и други.

Обзорите под формата на статии са най-многобройни. Обемът им е раз-
бираемо лимитиран до 15-20 страници. Поради тази причина обхващат развити-
ето на географията на туризма в рамките на една страна или неголям времеви
период. Значителна част от тях в съвременната информационна епоха е лесно
достъпна, понеже специализираната периодика е вече добре представена с елек-
тронни издания в интернет.

Обзорите под формата на доклади се отличават със силно редуциран обем
и нередовно публикуване по време и място. В отделни доклади могат да се
открият малко известни факти за развитието на географията на туризма. На-
пример, докладът за „Значение и интерпретация на туристическия ланд-
шафт в италианската география на туризма” на В. Кръстев от 2010 г.,
посветен на 45-годишнината от създаването на най-старата катедра по „Ту-
ризъм” в България.

3.4. Според изследователския период, обзорите могат да бъдат поделени
на такива, обхващащи цялостното развитие на географията на туризма, на раз-
витието й в съвременността и фрагментарни.

Обзори, обхващащи цялостното развитие на географията на туризма, са
трудни за разработване, поради многобройните публикации и различията в те-
матичната им насоченост. За повечето от европейските географи за начален
период на географията на туризма се приема 1905 г., но при някои американски
автори е 1930 г., а за чешкият географ Ю. Вистопил18 – 1955 г., през която годи-
на това направление възниква в Чехия.

1 8 Vystopil, I., J. Kunc. Geograficky vyzkum cestovniho ruchu a rekreace v ČR v latech 1950-2008. //
Geografia Moravica. 2009, 1, s. 103-119.
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Обзорите, засягащи съвременното развитие на дисциплината, са все още
малобройни. В САЩ се утвърждава традиция, при която на всеки десет години
се прави преглед на американската география. Известна популярност придоби-
ва авторският тандем К. Мейер - Аренд и А. Леу със своите оценки относно
постиженията на географията на туризма, рекреацията и спорта. Периодично
се провъзгласяват и носителите на учредената американско-канадска годишна
награда на името на Р.И. Уолф за научни постижения в географията на туризма.

Обзорите от фрагментарен, по отношение на времевия период, характер
обикновено обхващат не по-малко от 20 години. Началото в проучвателния про-
цес е почти винаги знаменателно събитие или организационна проява, какъвто е
случаят с честването на 25-годишнината на AIEST, отделни юбилеи на Итали-
анския туристически клуб и други.

4. Библиография на документираните научно-литературни обзори

В процеса на проучвателна дейност ние документирахме общо 106 науч-
но-литературни обзора по география на туризма, чийто авторски произход об-
хваща десетки страни. Преобладават все пак такива на учени от САЩ, Фран-
ция, Полша, Германия, Италия. Специалистите по география на туризма в тези
страни имат безспорен принос в теоретико-методологичното утвърждаване на
това направление на географските науки. Поради ограничения обем на тази
работа, ние ще спестим на читателя пълния библиографичен списък на устано-
вените от нас научно-литературни обзори.

Заключение

До тук посочихме надеждните източници, които биха помогнали за ориен-
тиране и професионален избор на интересуващите изследователя публикации в
областта на географията на туризма. На практика, обаче, не по-малко важен е
въпросът за тяхното откриване. И ако в някои столични библиотеки (Руската
държавна библиотека, Библиотеката на географския факултет на МГУ и др.)
значителна част от библиографичните заглавия могат да бъдат открити, то в
по-малките университетски центрове това е силно ограничено. В тази насока
ние бихме искали да отбележим следната полезна информация по отношение
на най-големите съкровищници на литературни източници по география на ту-
ризма в света:

- Библиотеката на Университета в Екс ан Прованс (Франция), в чийто
уеб сайт с помощта на новообразуваната световна организация CIRET,
се съдържа база данни от над 140 хил. литературни източника по ту-
ризъм (ръководена от Р. Бареч-Келер);

- Историческият архив по туризъм в Свободния университет на Берлин
(ръководен от Х. Шподе);

- Центърът по документация на туризма в Университета на Квебек (Ка-
нада).


