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СТАТИИ

DEVELOPMENT AS AN IMPLEMENTATION
METHODOLOGY OF REAL ESTATE PROJECTS

Prof. Dr Ec. Sc. Sergey Maximov

Real estate development issues, its interpretation, relevance and content are
increasingly the subject of attention of Russian experts - economists and lawyers. The
works devoted to the description of this phenomenon and its core content1 are gradually
replaced by works with more in-depth analysis: highlighting distinguishing features of
“real estate development” approach to investment and construction projects, determining
the effectiveness of developer’s activity, and the core of its specific aspects2.

However, the idea of real estate development as a special way for implementing
investment and construction projects is still underdeveloped: there are no papers
determining the meaning and scope of the developer’s approach to the implementation
of investment and construction projects; developer’s functions are not clearly
distinguished from the functions of other project participants such as “investor”, “project
manager”, “customer “, etc. This is how the author defines the meaning of
“development”: “development is a form of integrated management process of
investment and construction industry, in which the company-developer performs the
functions of several market subjects in terms of classical approach to the organization
of processes. Developer companies at the same time can be a customer- investor, for
example, a designer and a contractor (or a subcontractor) - a list of functions is
determined by the specific features of the project, as well as by the company’s
capabilities. In practice, the use of real estate development scheme involves a number
of specific management measures to optimize the project implementator’s internal
costs and obtain synergies through his multi- functional nature “. This approach is not
indisputable and needs more precise definition. Thus, the author defines development
as a form of organizing investment and construction projects, which, in our opinion, is
permissible, but does not accurately reflect the meaning of development, since the
form is still something external to the content. Second, as is evident from the above
quotation, the developer is a subject that brings together a number of other participants,
such as investors, customers, etc., and this is his hallmark. Finally, the meaning of the
developer is reduced by the author to costs optimization and incomprehensible wording
- “obtaining synergies through his multifunctionality.”

1 See: Maksimov S. N. Development. Real estate development: organization, management, financing.
SPb.: Peter, 2002; Kushchenko V. V. Development: modern concept of property development , Moscow:
Norma, 2004.

2 See: Mazur I.I., Shapiro V. D., Olderogge N. G. Development. Moscow: Economics, 2004. Fedotova
M. A., Tazihina T. V., Bakulina A.A. Development in real estate. M. KNORUS, 2010.
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In our view, this definition does not accurately reflect developer’s role in the real
estate development projects, because it implies that by his activities the developer
replaces the functions of other participants. In reality, however, he does not. A company
or entrepreneur organizing the process of real estate development can, undoubtedly,
act as an investor, but it only means that they appear in two economic status - as an
investor and as a developer. The same can be said of other possible combinations:
developer- contractor, developer- project manager, etc.

To reduce the developer’s task to costs optimization is also inaccurate. The
meaning of development as a process of real estate development in the economic
sense is to create an object with a greater value than the cost of the developed object
and the development costs, that is to create added value. The added value is achieved
through maximizing the value of the created object and minimizing the costs for its
creation. It is due to this new value, an investor and developer get their income. The
question is to reveal the developer’s role and function, due to which increment of
value but not just cost reduction occurs.

Another point of view, which is formulated in the monograph by M. A. Fedotova,
T. V. Tazihina and A. A.Bakulina is more appropriate. They define development as “a
method of organizing the investment process that involves the arrangement of financing
and implementing the real estate development project on time and within the appropriate
limits for the purpose of commercial gain3.” However, in this definition not all essential
aspects of the developer’s activity are reflected, for example, such an important function
as the choice of the most efficient design, the point from which real estate development,
in fact, begins, is not mentioned. Similar point of view is taken by Yu. A. Bakrunov
defining real estate development as a way to organize the investment and construction
activity, however, attributing it only to income-generating real estate. The authors of the
most in-depth textbook on the subject published in today’s Russia, also see development
efficiency in reducing costs , noting that thanks to the real estate development “system,”
the following results can be obtained: “Reduction in the duration of construction -7-25%,
laboriousness of building -5 15%, construction costs reduction - 10-20%.”4.

Definition of the real estate development as a particular mode of implementation
of the projects of real estate development seems to the author of this article to be
mostly justified, at the same time revealing another aspect of this multi-faceted
phenomenon5 and adding to the definition given in our earlier papers by pointing out
that development - is a certain way, technology aimed to increase development projects
effectiveness that can not be only reduced to lowering costs.

Short aphoristic definition of development as a means of real estate development
implementation has been given by us in one of the works in this way: an ideal option is to
choose the best design, implement it in the best way, and thereby ensure the maximum
possible increase in property values. We will decipher and elaborate this thesis. We have

3 Fedotova M. A., Tazihina T.V., Bakulina A.A. Development in real estate. M. KNORUS, 2010. p. 17.
4 Mazur I. I., Shapiro, V. D., Olderogge N. G.idem. P. 36.
5 See: Maksimov S. N. Development and its role in economic development / / Bulletin of ENGECON.

Series “Economy”, Issue 3 (46), 2011.
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already noted that development as an implementation methodology for real estate project
development can not be reduced to the fact that it provides cost savings for the project.
The meaning of real estate development is the increase in property value but developer’s
qualification and his revenues are determined by his ability to maximize this growth. This
predetermines the goal for the project developer : to maximize gains (this allows to ensure
the project attractiveness to the investor) and maximize their own share in this growth.

The matter is to identify the sources of this growth and use them effectively.
We list the main ways to achieve these goals.
A basis to maximize the value of the projected object (note that, no matter how

long of an ongoing controversy about the nature of value, the value of the created real
estate object is actually the price, at which it can be realized in the market or capitalized
rent generated by it) is its best matching the demand in the market, matching development
to best land use principle. We should bear in mind that the core of this principle is that
such a use of land is the best, which maximizes its value. The value of land, as is known,
is determined by the rent generated by it. The given value of the land price, following the
best use principle provides value added maximization and developer‘s income. The best
use principle would ensure the optimal combination of the land and the project: finding
the best design for a given piece of land or a plot to suit the existing project. Ultimately,
the goal is to ensure the identity between the parameters of the project ( construction
type - residential, commercial, project scale, project category, architectural and planning
solutions, etc.) - land - market needs. In this case, between the land plot and a new
building created on it, there should be an agreement, both qualitative and quantitative: a
newly created combination of factors of production (land and factors unrelated to land)
should match land characteristics as an immobile basis for any property. This agreement
being reached, the result of combining factors of production is more than the sum of
these factors thus providing gains maximized at best use of land.

How to obtain the best option at the initiation of the project? What is the algorithm
of its choice? In formulating the principle of its best and most efficient use, the following
definition is most often used : the best use is “such a land use option that is legally
permissible, physically possible, economically feasible, and leads to the maximum value
of the land.” 6 However, this definition has little to say about how to identify the option
and what criteria should be taken into account in this case. Referring to a well-known
work “Analysis and evaluation of real estate returning interest” by J.Friedman and
N.Ordway, who do not limit themselves to general definition and make an emphasis
on the fact that in addition to these parameters the best use option must be “sufficiently
substantiated” and explain its validity through such parameters as location potential,
market demand, legal validity, site resource quality, technological and financial
feasibility7. As we see, the selection is based on “location potential“ and “market
demand”, because they are the factors that determine the users demand for a particular

6 Portal Appraiser.ru. Herald of appraiser http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=507 # N
Date of access04/20/2012 .

7 Friedman, J., Ordway N. Income property appraisal and analysis /Analysis and evaluation of income
properties. M: “Delo Ltd”, 1995. P.270,271-272.
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development of land and, therefore, the factors that determine the profitability of the
construction project. We stress the point here that location is of primary importance,
since it is, rather than the current demand, strategically guiding the future profitability
of the facility and its competitive advantages. We mean the economic position, which
is defined as the location of the land, the nature of its current and future environment,
access to potential purchasers. It is the analysis of the economic location of the land
and its potential are the starting point for selecting the type of development , since they
together with the market demand determine the yield generated by the property. Among
other factors affecting the profitability of the development product, is the land resource
potential (the “potential of the spot“, as some Russian developers have expressed) that
determines the possible volumes of finished products (housing units, areas of commercial
premises), which can be created with the legal restrictions on the land.. An essential
factor is a “competitive differential”, which is a distinct advantage of the land to others
at any variation of development. As such, there may be the location of commercial
facility at the intersection of major highways in the city, expanded parking, etc.

The task of the developer is to determine most accurately and fully the best land
use, and on this basis - the project parameters: its scope, type of development, and its
class. It is here we can appropriately apply the synergy concept, which is achieved
through the optimal investment volumes ( investment scale) and their form (variation
of development) combining unrelated to land factors with land factors, and is expressed
in maximizing the value of the land determined by the capitalization of rent brought by
it or maximizing the present value of the created construction project .

Another activity of the developer, ensuring value maximization created by the
construction project is to achieve the quality that corresponds to the object class or
views of its potential users. Thus, quality serves as a comprehensive description, which
includes the quality of architectural and design solutions, materials, technology, works,
which together ensure object compliance with the user’s requirements. The focus on
achieving the required quality is to be reflected in the design assignment, selection and
terms of contractors engagement and ensured throughout the project life, as well as
through the project control and financing.

Alternative choice of building an object, which meets the best use criteria, and
ensuring the required quality of the created object maximize the value of real estate
development, i.e. property resulting from the project. However, maximization of value
alone does not mean achieving developer’s objectives - to maximize income, which is
a part of the newly created value - the difference between the cost (actually, price) of
the created facility and the costs to create it.

Consequently, the second group of tasks solved in the course of developing the
project is minimizing project costs, including the costs associated with the use of debt
capital (cost of capital).

To find the ways to reduce costs, it is useful to view the project as a process
unfolding over time using scarce materials, labor, financial and information resources.
Therefore, the task is, first, to reduce the time of the project implementation, and,
secondly, the resources used, which must be assessed also in terms of the possible
loss of benefits of their alternative use.
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Solving these problems can be achieved by the developer through a series of
activities, including the key ones:

1. Efficient organization of the project approval process with government agencies
that requires professional project presentation to matching bodies, upholding the
parameters of the project, which allows to reduce the time of the project implementation
and, at the same time, increase its commercial appeal, for example, by increasing its
tallness, building areas , reducing the administrative burden on the project.

It should be noted that building permits are among the most complex problems in
the real estate development projects. Currently, the building permit must pass 51
procedures, and total deadlines to obtain a permit in Russia are on average 423 days8.

2. Effective organization of work with contractors, involving subcontractors with
prices and time minimization of projects implementation with contract bidding, effective
customer control with the assistance of engineering firms, the use of financial tools to
encourage contractors enable to reduce construction time, improve quality of work ,
reduce costs and thereby increase the project added value.

An important tool to increase the effectiveness of construction project
management is the use of professional project managers with the knowledge of building
technologies and able to take on the role of technical project managers(directors),
including the use of contractors, control over their work, acceptance of work, etc.

3. The effective organization of financing the project means the formation of
low-cost, reliable, dynamically growing portfolio of financing involving the combination
of various sources of financing and changes in the relationship between them as the
project develops. The funding portfolio should provide in the first place the liquidity of
the project, i.e. developer’s ability in all phases of the project to meet his obligations
(for example, to contractors), and second, to maximize return on equity, i.e. such a use
of external financing, on such a scale and in such terms that maximize the effectiveness
of equity capital due to the positive financial leverage.

The sources of funds for real estate development projects are developer’s equity
capital, direct investors’ means, borrowed current assets (including banking credits,
means of financial institutes such as unit investment trusts ),obtained funds(including
obtained funds by the agreements of equity participation), increase of the share capital
(including through IPO).

Each of these sources has its advantages and disadvantages, its scope and
application and the most appropriate application period to the extent of the project.
So,real estate developer’s own means, which as a rule, make up a smaller share of the
total funding for the project, can be expediently used in the early stages of its life
cycle: design and project. The main source of funding for the project during the
construction phase are borrowed funds and funds of direct investors with the increased
share of the latter upon completion of the project. The developer should be able to
combine these sources as the project develops, avoiding over-reliance on project funding
from a single source and minimizing the fees to raise funds.
8 Progress report on the roadmap projects of national entrepreneurial initiative to improve the investment

climate in the Russian Federation, the results of the first quarter 2012. Agency of strategic initiatives.
Electronic resource: http://www.asi.ru/initiatives/Doklad% 20NPI% 201% 20kvartal.pdf
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4. Effective sales (renting)of the created object with specialized brokerage firms,
an increase of sales capacity through the use of different ways of organizing sales:
online, using social networks, field sales and other forms of promoting created goods.

Importantly for the effective organization of the project in general, and to minimize
the use of paid financial resources, is the selection of early pre-sales of the object (in
one legal form or another), and the use of a flexible pricing policy providing discounts,
installment plans to raise funds of the future users.

Concluding the review, allowing to determine real estate development as a special
way of development projects implementation, we present the summary of the previous
analysis as a following figure (see Figure 1). It suggests, the developer aims to maximize
his own revenue (including him as an investor.) The source of this income is the value
added created during the project as the difference between the value of the object
created under development and the project costs. Consequently, developer activities
should be aimed at maximizing the value of the object and costs minimization. Main
directions and solutions to these problems have been presented above9.

Summarizing the analysis of the main aspects of the “real estate development”
concept made in the present , previous and mentioned above articles , we state them
again. The “real estate development” concept reflects three interrelated aspects of
the phenomenon addressing three key issues related to the development of the real
estate as one of the key processes in the property market: first, development is a
process of qualitative transformation of the material properties (WHAT), and secondly,
it is a professional activity in the property market, the object of which is to initiate the
process and organization of development (WHO), and third, it is a certain way of
implementing development projects providing maximization of the created added value
(HOW). Graphically, their relationship is represented in Fig. 2.

Among other components, real estate development is an indispensible element
of any property market and its qualities influence, to a large extent, the prospects of
the Russian market.
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Fig. 1. Developer’s goals and objectives when
implementing development projects

Fig. 2. Three aspects of the concept “development”

Process of qualitative
transformation of the
material properties

(WHAT)

Professional activity
in implementation of

property market
development

(WHO)

Way of implementation
of property

development projects
(HOW)



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
12

5. Fedotov, M. A. Development in real estate - Financial Academy under the
Government of the Russian Federation - the textbook – M. A. Fedotov, T. V. Tazihina,
A. A. Bakulina. M.: Knorus, 2010. – 264 p.

6. Friedman, J., Ordway N. Income property appraisal and analysis /Analysis and
evaluation of income properties. M.: “Delo Ltd”, 1995. 480 p.

DEVELOPMENT AS AN IMPLEMENTATION
METHODOLOGY OF REAL ESTATE PROJECTS

Prof. Dr Ec. Sc. Sergey Maximov

Abstract

AbstractThe article considers some features of development as a real estate   projects
implementation methodology and techniques   improving the  projects development performance.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЗИЦИТЕ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
НА ПЛАТФОРМАТА .NET ПРИ РАЗРАБОТКАТА

НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Доц. д-р Владимир Сълов

Въведение

Платформата .NET (произнасяно “дот нет”) е интегрирана стратегия и
набор от продукти на фирмата Microsoft, включващи среда за изпълнение на
програми, специализирани сървъри, средства за разработка и езици за програ-
миране.

.NET е обявена като нова инициатива през 2000 г. Към този момент
Microsoft владеят основния дял на пазара при средствата за разработка като
цяло1. Една от основните цели на инициативата е да се заемат по-активни пози-
ции специално при средствата за уеб разработка.

Според Microsoft, .NET e стратегия за свързване на информация, хора, систе-
ми и устройства чрез софтуер2 и включва всичко необходимо за бизнеса, за да
може той да разработи и внедри свързана информационна архитектура: сървъри за
хостване на услугите; средства за разработка; приложения, които ги използват3.

Някои от основните черти на инициативата .NET са следните:
• представлява нова платформа за разработка на съвременни, обектно-

ориентирани приложения на много езици за програмиране;
• осигурява езиково независима библиотека от класове;
• позволява създаването на уеб услуги;
• осигурява достъп до разпределени данни.
Изложените характеристики отговорят на новите тенденции на разработ-

ка като разпределеност, компоненти, софтуерни услуги и пренасочване към уеб.
В резултат на осигурените възможности .NET се утвърждава като една от най-
използваните платформи за създаване на софтуер.

Многообразието от технологии и средства на платформата .NET и ефек-
тивното им използване в практиката изискват познаването на нейния инстру-
ментариум.

На тази база, цел на тази статия е да се представят накратко и сравнят
езиците за програмиране, поддържани от платформата .NET и да се направят

1 2005 survey spots trends in software development. http://www.infoworld.com/d/developer-world/
2005-survey-spots-trends-in-software-development-443. 19.02.2014.

2 Overview of the .NET Framework. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/zw4w595w.aspx.
19.02.2014.

3 .NET Technology Guidance. http://www.microsoft.com/net/nettechnologyguidance. 19.02.2014.
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изводи относно приложимостта им при разработването на различни видове соф-
туерни приложения.

Същност на платформата .NET

Платформата .NET се състои от множество различни технологии и про-
дукти: .NET framework4, специализирани сървъри, средства за разработка, ези-
ци за разработка и хардуерни (клиентски) устройства. Поддържаните видове
приложения и техните отличителни черти са тясно свързани с възможностите
на .NET framework, която е в основата на платформата .NET.

.NET framework е компонент на Windows, който осигурява програмен мо-
дел и среда за изпълнение на код и контролира изпълнението на приложенията.

.NET приложенията се състоят от т.нар. “управляван код” (“managed code”).
След написването им на език от високо ниво, те се транслират до междинен код
(на междинен език, наречен MSIL – Microsoft Intermediate Language), който се
съхранява в псевдоизпълним файл. Междинният код не може да се изпълнява
директно от процесора. При опит за стартиране на псевдоизпълнимия файл, той
се компилира до машинен код, като в него се добавя допълнителен код, който
осъществява контрол (управлява). Оттук произтича и понятието “управляван код”.

Като основно предимство на управляването на кода може да се посочи
възможността за по-добра защита от неправомерни действия на изпълняваната
програма и предпазване от загуби на памет. В същото време, обаче, това заба-
вя скоростта на изпълнение на програмите.

.NET-framework поддържа няколко вида приложения, насочени към разра-
ботка за Windows, за мобилни устройства и за Интернет. Приложенията за
Windows могат да бъдат конзолни (в текстов режим), с графичен интерфейс,
библиотеки, драйвери и услуги (services). Приложенията за мобилни устройс-
тва са предназначени за клетъчни телефони и таблети. За Интернет могат да
се създават ASP.NET уеб приложения и уеб услуги.

Многообразието от видовете приложения, които се поддържат от плат-
формата .NET, се допълва и от техните възможни мащаби, област на приложе-
ние и други фактори. Всичко това също обуславя необходимостта от правилен
избор на език за програмиране във всеки един случай.

.NET езици за програмиране

Платформата .NET е проектирана така, че да поддържа широк набор от
програмни езици. Теоретично, всеки език от високо ниво може да се компилира
до MSIL (разгледан по-горе). Фирмата Microsoft официално е внедрила, под-
държа и предлага чрез Visual Studio .NET и компилаторите за .NET следните
програмни езици:

4 Понятието framework се превежда по различен начин на български в специализираната литера-
тура – като “рамка”, “среда”, “платформа”. В тази статия за яснота е предпочетено използването
му в оригинал.
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• C/C++;
• C# (произнасяно “Си шарп”);
• BASIC (наричан още и Visual BASIC .NET за по-ясно разграничаване

спрямо традиционния BASIC);
• F# (произнасяно “Еф шарп”).
До 2005 година вкл. се предлага и език, наречен J# (произнасяно “джей

шарп”), базиран на Java, но поради липса на интерес от страна на разработчици-
те, поддържането е прекратено.

Изследване на най-разпространените езици за програмиране5 (вж. табл. 1)
показва, че езиците за програмиране, поддържани от платформата .NET, са едни
от най-използваните и в практиката (на позиции 1, 4, 5, 10 и 16). Това налага
разработчиците да са добре запознати с характерните черти на предлаганите
езици и технологии.

Таблица 1

Най-разпространени езици за програмиране6

5 Изследването включва над 200 езика за програмиране.
6 TIOBE Software: Tiobe Index. http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html.

22.02.2014.

Позиция Език за програмиране Разпространеност (“популярност”) на
езика (при сума от всички езици 100%)

1 C 18.3%

2 Java 17.3%

3 Objective-C 11.3%

4 C++ 6.9%

5 C# 6.5%

6 PHP 4.2%

7 (VIsual) BASIC 2.8%

8 Python 2.2%

9 JavaScript 1.9%

10 Visual BASIC .NET 1.8%

… … …

16 F# 0.6%



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
16

С всеки от изброените езици могат да се създават всички видове прило-
жения, присъщи за платформата .NEТ, но все пак има някои специфични особе-
ности при избора на език за програмиране за всяка конкретна задача.

Най-съществената разлика между езиците за програмиране, реализирани
от Microsoft, е тази, че единствено C и C++ поддържат компилирането до неуп-
равляван машинен код. Въпреки че тези черти правят езиците подходящи за
разработката на системен софтуер или на софтуер със специфични високи изис-
квания, повечето автори считат, че това не намалява тяхното значение и възмож-
ности при разработка на всякакъв вид софтуер, вкл. приложен със съвременен
потребителски интерфейс7 и мобилни приложения8.

В много голяма степен езикът C е подмножество на C++, т.е. всяка про-
грама на C е реално и програма на C++. От друга страна, не всяка програма,
написана на C++, ползва разширението му възможности (предимно обектноо-
риентирано програмиране). Голяма част от програмите, написани на C++, реал-
но използват само подмножеството от възможности, които са общи за C и C++,
поради което можем да наречем тези програми и написани на C. По тези причи-
ни, в тази статия двата езика ще бъдат разгледани съвместно под означението
C/C++.

Освен че е единствена алтернатива за създаването на класически предвари-
телно компилирани приложени, езикът C/C++ запазва и поддържането на библиоте-
ките Microsoft Foundation Classes (MFC) и Active Template Library (ATL). Във връзка
с това, основните характерни възможности, които C/C++ предоставя, са:

• възможност за писане, както на управляван и неуправляван код, така и
на комбинирани приложения (т.е. едновременно управляван и неуправ-
ляван код в едно и също приложение);

• директен достъп до ресурсите на Windows и съответно пълно поддържане
на Win32 API (Application Programming Interface, т.е. функциите на са-
мата операционна система), вкл. структури, функции, съобщения и др.;

• поддържа създаването на специфични типове приложения като драйве-
ри, динамични и статични библиотеки, системни услуги;

• мощен език с възможности за обектноориентирано програмиране (само
за C++, вкл. шаблони, множествено наследяване), указатели;

• оптимизиращ компилатор и др.
Считаме, че изложените характеристики на езика го правят подходящ за

Windows приложения, които изискват висока скорост и/или директен достъп до
функциите на операционната система (ОС). Възможността при C/C++ за създа-
ване на комбинирани приложения от управляван и неуправляван код позволява
бързо да се изгради интерфейсът на определени приложения чрез управляван
код, а специфични части от кода, които се нуждаят от по-висока скорост на

7 Fraser, S. Pro Visual C++/CLI and the .NET 3.5 Platform. Apress, 2008. Yosifovich, P. Mastering
Windows 8 C++ App Development. Packt Publishing, 2013.

8 Whitechapel, A., S. McKenna. Windows Phone 8 Development Internals (Developer Reference).
Microsoft Press, 2013.
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изпълнение и/или от директен достъп до Win32 API, да се изпълняват предвари-
телно компилирани и неуправлявани.

Анализите на C# и BASIC достигат до извода, че съществува “ко-еволю-
ция … която минимизира разликите между двата езика”9. Те си приличат в
голяма степен по отношение на основните възможности, които предоставят10:

• генерират (само) междинен и впоследствие управляван код;
• оптимизирани са в поддръжката си за .NET платформата;
• по-лесен синтаксис;
• по-бързо изграждане на интерфейса и олекотено използване на възмож-

ностите на Windows.
Това прави тези програмни езици подходящи за относително по-малки или

специфични Windows приложения, които не се нуждаят от много висока скорост
на изпълнение или нямат големи изчисления и бизнеслогика. Естествено, с тях-
на помощ могат да се създават и по-мащабни приложения, ако ограниченията
по отношение на скоростта не са от съществено значение или ако обработката
се извършва на други машини чрез технология от вида клиент-сървър.

С преориентирането към Интернет, основното приложение на посочените
езици е при изграждането именно на уеб-приложения.

Все пак тези три програмни езика имат и своите различия, по-съществе-
ните от които ще разгледаме накратко.

C# e базиран на синтаксиса на C/C++ и може да се каже, че е свързващо-
то звено между традиционния C++/Visual C++ и продуктивността на Visual
BASIC. По своите възможности, той е най-мощният език, оптимизиран за плат-
формата .NET.

Visual BASIC .NET е базиран на традиционния синтаксис на BASIC, с уни-
кални черти като инициализация на променливите, безтипови променливи, под-
разбиращ се публичен достъп и др.

Езикът F# има възможности, аналогични на C# и Visual BASIC, но специ-
фичните функционални характеристики го правят приложим основно при нужда
от по-комплексни математически изчисления, рекурсия, алгоритмично сложни
анализи на големи набори от данни11. Тези особености и тежкият му синтаксис
обуславят слабото му разпространение, като F# намира приложение по-често
за специфични части от приложения.

На база на редица публикувани тестове и изследвания12, както и въз осно-
ва на разгледаните по-горе основни черти на езиците за програмиране в плат-

9 Johnson, B. Professional Visual Studio 2012. Wrox, 2012, с. 278.
1 0 Esposito, D. Programming ASP.NET 3.5. Microsoft Press, 2008.
1 1 Hansen, M., H. Rischel. Functional Programming Using F#. Cambridge University Press, 2013.
1 2 Bansal, A. K. Introduction to Programming Languages. Chapman and Hall/CRC, 2014. Performance

comparison C++, C# and Java. http://www.tommti-systems.de/go.html?http://www.tommti-
systems.de/main-Dateien/reviews/languages/benchmarks.htm>. 22.02.2014. Microbenchmarking C++,
C#, and Java. http://www.drdobbs.com/cpp/microbenchmarking-c-c-and-java/184401976. 22.02.2014.
Comparison of C# and Visual Basic .NET. http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_C_sharp
_and_Visual_Basic_.NET. 22.02.2014.
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формата .NET и становища на техните анализатори, в табл. 2 е направено крат-
ко тяхно обобщаващо сравнение.

Таблица 2

Сравнение между езиците за програмиране в платформата .NET

Процесът на разработка на различни видове софтуерни приложения, както
и самите приложения, имат специфични изисквания по отношение на средства-
та и езиците за програмиране. За съжаление, честа практика на фирмите-разра-
ботчици е да се използват езици, които техните специалисти познават от пре-
дишни проекти, но които не са подходящи за конкретния случай. Това води до
неефективност при създаването и функционирането на приложенията. Същест-
вуващите изследвания по отношение на езиците за програмиране очертават
техните основни характеристики, възможности, синтаксис и в някои случаи –
предимства, но не дават ясна представа за най-удачната им употреба. За пре-
одоляване на тези проблеми считаме, че е целесъобразно да се дефинират ос-
новните видове приложения, техните характеристики и изисквания, тъй като те
са определящи при избора на подходящ език за програмиране.

Видове приложения и избор на език за програмиране

В изложението бяха разгледани видовете приложения, които поддържа плат-
формата .NET, въз основа на реализираните технологии. От друга страна, пред-
лагаме софтуерните приложения да бъдат класифицирани в няколко основни гру-
пи, съобразно комбинацията от техните две най-съществени характеристики: дали

Характеристика C/C++ C# BASIC F#

Генерация на управляван код да да да да

Генерация на неуправляван код да не не не

Генерация на комбиниран код да не не не

Поддръжка на Win32 API пълна частична частична частична

Създаване на уеб приложения не да да да

Скорост на изпълнение на кода отлична добра добра добра

Скорост на разработване мн. добра отлична отлична мн. добра

Синтаксис – база C/C++ C/C++ BASIC ML/Lisp

Обектноориентирани възможности Отлични
(само C++) мн. добри добри добри

Функционално програмиране не не не да
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са локални (или още наричани “десктоп”) или уеб и дали са относително сложни
или прости. По този начин можем да дефинираме 4 вида приложения:

• прости локални приложения;
• сложни локални приложения;
• прости уеб приложения;
• сложни уеб приложения.
Въпреки, че е трудно да се направи точно разграничение между относи-

телно по-сложни и по-прости приложения, традиционно се приема, че приложе-
ния с повече от 100 хиляди реда код и/или включващи комплексни изчисления,
трудни за създаване и реализация алгоритми и др., са “сложни”13. От друга
страна, приложения с по-малко код и/или с по-елементарна логика, се приемат
за “прости”.

Простите локални приложения са приложения с ограничен функциона-
лен обхват, с по-елементарна логика, използващи преобладаващо готови биб-
лиотеки и/или външни сървъри и изпълняващи се на локалния компютър. Типи-
чен пример за прости локални приложения са т.нар. прототипи, при които преди
сключване на същински договор с определен клиент, се разработва в кратки
срокове демонстрационна версия на бъдещия продукт, с ограничена функцио-
налност и интерфейс с цел получаване на възможно най-ранен етап обратна
връзка от клиента и евентуално одобрение. Други подобни приложения са от
вида клиент-сървър, при които на локалния компютър не се извършва сложна
обработка и съхранение на данни, а тази задача се реализира от централизиран
сървър. Локалните приложения осигуряват необходимия интерфейс за достъп
до данните (напр. в мрежова складова или счетоводна програма). Налага се
изводът, че за простите локални приложения (особено за прототипите) е необхо-
димо да се използва език, който позволява бързо разработване, дори и резул-
татният код да не е оптимален като скорост на изпълнение.

От друга страна, сложните локални приложения са приложения с обе-
мен код, голям набор от функционални възможности, реализиращи сложни алго-
ритми, комплексни изчисления и изпълняващи се на локалния компютър. Ти-
пични примери за подобни приложения са самите операционни системи, офис-
пакетите (напр. Microsoft Office), графичните редактори (напр. Corel DRAW,
Adobe Photoshop), софтуерът за обработка на видео (напр. Adobe Premiere, Avid),
средите за разработка (като Visual Studio), системите за управление на бази от
данни (напр. Oracle), по-сложните игри и др. В тази категория са и приложения
като драйвери и системни услуги. Сложните локални приложения се нуждаят
преди всичко от бързо изпълнение на кода, пълен достъп до възможностите на
операционната система, вкл. на по-ниско ниво.

1 3 Park, R. Software Size Measurement: A Framework for Counting Source Statements. Software
Engineering Institute. Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania, 1996. Source Lines of
Code. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Source_lines_of_code. 22.02.2014. За сравнение – кодът
на операционната система Windows XP се състои от около 40 милиона реда, на графичния редак-
тор GIMP – от около 650 хиляди реда.
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Дори при сериозната преориентация към разработка за уеб, все още може
да се твърди, че уеб приложенията като цяло са относително по-елементарни
от локалните приложения, затова при тях делението на прости и сложни е в
определена степен условно. Основната им характерна черта е, че се изпълня-
ват отдалечено, при посредничеството на уеб сървър.

Специфичният характер на езиците за описание на уеб страници, които са
текстовобазирани и с по-ограничена функционалност, води до традиционни зат-
руднения основно при реализирането на взаимодействието с потребителя. Ето
защо е необходимо при изграждането на всички видове уеб приложения, изпол-
званият език и средство за програмиране да улесняват и ускоряват максимално
изграждането на интерфейса.

Може да се приеме, че простите уеб приложения, подобно на простите
локални приложения, също имат по-елементарна логика, като тяхната функция
е по-скоро в динамичното генериране на уеб страници и вход и изход на инфор-
мация (напр. в/от база от данни), но без съществена нейна обработка (като
напр. фирмен сайт с представителни функции, електронен магазин и др.).

Сложните уеб приложения се доближават функционално до локалните
приложения, тъй като реализират повече бизнеслогика и изчисления, но предла-
гайки уеб интерфейс към своите възможности. Примери за подобни приложе-
ния са системи за анализ на продажбите и потребителското поведение в елект-
ронен магазин, уеб базирани фирмени информационни системи, уеб базирани
системи за подпомагане вземането на решения и др. Сложните уеб приложения
обикновено се нуждаят от по-мощен и гъвкав език и по възможност от по-доб-
ра скорост на изпълнение на кода.

Съобразно основните характеристики на езиците за програмиране (вж. табл.
2) и посочените изисквания при разработване на различните видове приложе-
ния, в табл. 3 предлагаме най-подходящите варианти за избор на език за прог-
рамиране. Въпреки че това изследване е насочено към платформата .NET, за

Тип приложение Основни изисквания
Подходящ
.NET език

(езици)

Други подходящи
езици/технологии

Просто локално
приложение бързо изграждане C#, BASIC Delphi (по-рядко Java)

Сложно локално
приложение

висока скорост на кода, достъп до
възможностите на ОС C/C++ C++ (други

компилатори)

Просто уеб
приложение лесно изграждане на интерфейса C#, BASIC PHP

Сложно уеб
приложение

лесно изграждане на интерфейса,
отн. по-мощен език

C# (по-рядко
BASIC) Java (по-рядко PHP)

Таблица 3

Подходящи езици за програмиране на различни видове приложения
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ориентация са включени и алтернативни технологии и езици, които биха могли
успешно да се използват за съответните типове приложения.

За относително по-простите локални приложения могат да се използват
езиците C# и BASIC, като се избере предпочитаният от програмиста синтак-
сис. Тези езици осигуряват необходимата бързина при изграждане.

Без реална алтернатива засега е разработката на сложни локални прило-
жения, където е най-уместно и преобладаващо се използва езикът C/C++, пора-
ди скоростта на генерирания код и възможностите за достъп до операционната
система.

Тъй като с помощта на C/C++ не могат да се разработват уеб приложе-
ния, в този случай възможни са езиците C# и BASIC. И двата езика позволяват
лесно изграждане на потребителския интерфейс. При относително по-сложни
уеб приложения, може да се предпочете C#, поради по-голямата си мощ като
език, особено в областта на обектно-ориентираните възможности.

Езикът F# не е посочен в табл. 3, поради вече разгледаните негови особе-
ности. Считаме, че той не е достатъчно пригоден за изграждане на цели прило-
жения, а по-скоро за отделни техни модули, които могат да се възползват от
специфичните му възможности.

Следва да отчетем като актуална тенденция, която в близко бъдеще може
да предизвика промени в използването на езиците за програмиране, все по-го-
лямото разпространение на мобилни устройства и приложения за тях. Сега сред-
ствата за разработка на Microsoft могат да се използват само за Windows мо-
билни устройства, които, от своя страна, имат твърде нисък дял14, за да оказват
влияние върху използването на езиците за програмиране.

В заключение ще подчертаем, че изборът и използването на подходящ
език за програмиране е от съществено значение при изграждането на софтуер-
ни приложения. Анализът на основните езици за програмиране на платформата
.NET показва, че те осигуряват разнообразни черти и възможности, като в от-
делни аспекти си приличат, а в други се различават съществено. Това означава,
че не може да бъде посочен универсален избор на най-добър език за програми-
ране, а следва да се търси приложимостта им според конкретните изисквания.

Във връзка с това, предложената от нас класификация на приложенията,
според тяхното предназначение и сложност, обуславя създаването на методика
за подбор на целесъобразен език за програмиране. Правилният избор на език за
програмиране подпомага фирмите-създатели на софтуер, като дава основа за
подобряване на ефективността на процеса на разработка и за подобряване на
ефективността на крайния продукт. Направените изводи могат да се използват
също в процеса на обучение, както на студенти, така и на специалисти от прак-
тиката.

1 4 Mobile/Tablet Operating System Market Share. http://www.netmarketshare.com/operating-system-
market-share.aspx?qprid=8&qpcustomd=1. 22.02.2014.
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IMPLEMENTATION  OF  PROGRAMMING
LANGUAGES  ON  THE  PLATFORM  .NET

AT  DEVELOPING  SOFTWARE  APPLICATIONS

Assoc.  Prof.  Dr.  Vladimir  Sulov,  PhD

Abstract

The .NET platform is an integrated strategy and a range of products of  Microsoft, which
includes an software environment, specialized servers, development tools and programming
languages. .NET is proved to be the most widely used platform for developing software all over
the world. The purpose of the present article is to briefly introduce and compare programming
languages supported by the .NET platform and draw conclusions concerning their viability at
developing different types of software applications.

Key words: software applications, .NET platform, programming languages.
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Econ Lit – K12

ЮРИДИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ФРАНЧАЙЗ

Доц. д-р Маргарита Бъчварова

В отговор на съвременните обществени тенденции, в Закона за висшето
образование (ЗВО) се регламентира правото на висшите училища да извършват
образователен франчайз. По този начин законодателството създаде една нова
проекция на академичната свобода, която намира проявление и в свободата на
сдружаване, сътрудничество, съвместна и иновационна дейност .

Основната цел на тази статия е да се анализира въведеното понятие в зако-
нодателството – образователен франчайз и да се изведат основните му характери-
стики от юридическа гледна точка. Темата е актуална поради ограничената нор-
мативна база и необходимостта от теоретично анализиране на понятието. Пред-
мет на изследване е правната уредба, регулираща образователния франчайз като
обществено явление. Обект на изследване са юридическите му характеристики.

За постигането на целта, авторът си поставя следните научно-изследова-
телски задачи: а) анализ на понятието „образователен франчайз“; б) разкриване
на правната му същност; в) формулиране на предложения за усъвършенстване
на законодателството.

Методологията на изследването е свързана с научен анализ на наличните
източници и нормативна уредба, прилагане на сравнителния метод, индукция,
дедукция, формална логика. Защитаваната теза е, че понятието образова-
телен франчайз е подразновидност на франчайзинга като родова кате-
гория, като притежава и специфични белези, които налагат въвеждане-
то на детайлизирана правна уредба.

1. Значения на понятието франчайз
Изясняването на специфичните характеристики на образователния фран-

чайз предполага анализ на понятието „франчайз“ като родова категория. В пе-
риода на възникването си се е използвало като „привилегия от публичен харак-
тер, предоставена от правителството на дадено лице или група“1 или „като раз-
решение за извършване на определен вид търговски дейности2“.

В юридическата теория франчайзът се разглежда от различни аспекти
като правните норми не съдържат общи критерии за изясняване на явлението, а
регулират преди всичко данъчните последици при извършване на дейността3.
1 http://dictionary.reference.com/browse/franchise
2 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/franchise
3 Минкова-Тръпкова, М. Франчайзингът в бизнеса и правото.: [Изследване] / Милена Минкова-

Тръпкова. - София: СИЕЛА, 2001. - 132 с. Пиперкова, Лиляна. Франчайзинг. Лизинг. Факто-
ринг: Правни аспекти / Лиляна Пиперкова. - София: Делова седмица АД, 1995. - 147 с.
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За изясняване на съдържанието му като изходна позиция разглеждаме две ос-
новни дефиниции – в икономически и в юридически аспект.

В икономически смисъл, франчайзът се определя като система на мар-
кетинг на стоки и/или услуги и/или технологии, която се основава на тясно и
непрекъснато сътрудничество между независими в правно и финансово отно-
шение стопански субекти. Франчайзодателят отдава на франчайзополучателя
правото и му възлага задължението да осъществява бизнеса в съответствие с
наложената от франчайзодателя концепция за този бизнес.4

В юридически тесен смисъл франчайзът е търговска сделка, която
отговаря на общите белези, предвидени в търговското ни законодателство. До-
говорът за франчайз е правната форма за осъществяване на търговска дейност,
която има за цел да се реализира печалба5.

Образователният франчайз е съвременно явление, което е предмет на
специфично законодателство. Съгласно действащия ЗВО, български универси-
тети могат да откриват филиали в чужбина, да се сдружават за съвместно
обучение и образователен франчайз. В допълнителните разпоредби от ЗВО6 се
съдържа дефинитивна норма на понятието, която акцентира върху характери-
зирането му като съвкупност от права на интелектуална собственост,
включително и върху учебни програми, които едно висше училище
възмездно предоставя в полза на друго висше училище срещу възнаг-
раждение. Посоченото определение не е чуждо в българското законодател-
ство. На практика то е несъвършена адаптация и трактовка на дефиницията в §
1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО7. Подобно нормативно взаим-
стване и припокриване на правните понятия е несъстоятелно, поради наличието
на съществени особености, които са свързани с образователната сфера.

От практическа гледна точка, франчайзът е правно средство за развиване
на търговски бизнес. Поради това се основава на принципи като: автономия
на волята в договарянето; независимост на участниците във франчайзинг сис-
темата; възмездност в отношенията и контрол на франчайзодателя. За разлика
от икономическата среда8, където франчайзът намира приложение, в образова-
нието съществуват специфични правни регламенти. Те се отнасят до: норма-
тивни изисквания по акредитиране на висшите училища, намеса на държавата в

4 http://franchising.bg/business/franchising_dictionary.html
5 Голева, П. Търговско право. Книга втора. Фенея, С., 2002, с. 407.
6 Допълнителни разпоредби на Закона за висшето образование.
7 По силата на § 1. т.10 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно

облагане „франчайз“ е съвкупността от права на индустриална или интелектуална собственост,
отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни,
авторско право, ноу-хау или патенти, предоставени срещу възнаграждение, за да се използват за
продажба на стоки и/или за предоставяне на услуги.

8 В отделни държави се употребява понятието образователен бизнес, най-вече за обучение на
деца, което не е утвърдено в съвременната ни икономическа практика.http://www.entrepreneur.com/
educationfranchises/; http://www.franchising.com/education_franchises/,http://www.kumon.co.uk/
franchise-opportunities/index.htm
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регулирането на образованието9, финансиране от държавния бюджет, админис-
тративен подход при решаването на образователните политики.

2. Юридически белези на образователния франчайз

На основата на сравнително-правния анализ могат да се системати-
зират следните характеристики на образователния франчайз от правна гледна
точка.

Първо, образователният франчайз се въвежда в област, която съществе-
но се разграничава от стопанската сфера. Във висшето образование са утвър-
дени и се прилагат различни принципи и ценности. Академичната среда е съпри-
косновенност със знания, опит, творчески идеи, иновативност и откривателство.
Дискусионен е въпросът доколко тези обстоятелства могат да бъдат поставе-
ни като концепция и бизнесформат-рамка и отдадени на друг ползвател чрез
договор. Образователният франчайз е форма на академичното самоуправ-
ление. Съгласно чл. 21 от ЗВО, той се регламентира едновременно с правото
на висшите учиища да се сдружават с други образователни институции за по-
стигане на законовите цели.

Второ, практическото реализиране на образователния франчайз предпо-
лага наличието на договорно правоотношение между отделни субекти, които
притежават статут на висше училище. Съгласно чл. 6 от ЗВО, то е самостоя-
телно юридическо лице със специализиран предмет на дейност, който включ-
ва подготовка на специалисти, способни да развиват и прилагат научни знания в
различните области на човешката дейност; повишаване квалификацията им;
развитие на науката, културата и иновационната дейност. Франчайзът, незави-
симо от конкретния му вид, винаги предполага насрещна възмездна престация,
поради което се третира като търговска операция. В общата хипотеза фран-
чайзинговото споразумение се сключва между търговци и изисква наличието
на утвърдено търговско предприятие, в състава на което съществуват права на
индустриалната собственост. Специфика на образователния франчайз е, че се
реализира между субекти, чийто предмет е нестопански от правна гледна точ-
ка и дейността подлежи на акредитиране от страна на държавата. Поради това,
правната уредба се нуждае от прецизиране, което налага включването на обра-
зователния франчайз като част от предмета на образователната институция.
Сега законодателят го е предвидил като елемент от академичната автономия,
уредена в чл. 21 от ЗВО.

Трето, участниците в образователния франчайз са институции, които се
учредяват с акт на Народното събрание на Република България. Изрично в чл.
9 от ЗВО се посочва, че Народното събрание с Решение открива, преобразува,
преименува и закрива висши училища10. За държавните висши училища се оп-

9 Съгласно ЗВО, Чл. 9.(1) Държавата упражнява функциите си по управлението на висшето обра-
зование чрез Народното събрание и Министерския съвет.

1 0 Правилото е универсално и се прилага за всички висши училища, независимо от собствеността,
с която са създадени: публична или частна.
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ределя ежегодно субсидия от държавния бюджет. Държавата определя и стра-
тегия за развитие, която съдържа национални цели и приоритети, както и мерки
за тяхното усъвършенстване.

Четвърто, образователният франчайз се осъществява на базата на склю-
чени договори между висшите учебни заведения, включително и чуждестранни
университети. Съответно за тях се прилага българското законодателство, ос-
вен в случаите, когато документът, вследствие на проведеното обучение, се
издава само от чуждестранното висше училище, с което е сключен договорa11.
Следователно, образователният франчайз представлява форма на международно
сътрудничество, в основата на което е принципът за равнопоставено партньор-
ство и взаимна изгода. Предметът на договора представлява правото да се
предостави ползването на утвърден метод и модел на обучение въз осно-
ва на разработени и акредитирани учебни програми12. За франчайзополу-
чателя това означава да получи дял от методологията за образователни обучи-
телни услуги (ноу-хау) и да участва в пазарния дял на франчайзодателя.

Пето, в процедурата за програмната акредитация на висшето училище,
императивно условие е в доклада-самооценка да се представи информация от-
носно договорите за съвместна дейност и образователен франчайз. Изискването
изрично е посочено в чл. 29, ал.3 от Правилника за дейността на Националната
агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Правната уредба е лаконична и
непълна. Предвидено е единствено, договорите за образователен франчайз да са
неразделна част от документите, необходими за програмна акредитация. Право-
мощията на акредитиращия орган по отношение на тях не са определени в законо-
дателството. По наше мнение е необходимо да се въведе изрична регламентация
относно процедурите за сключване на договорите за франчайз и контрола върху
тяхното изпълнение. Възможно нормативно решение е въвеждане на регистраци-
онен режим, като договорите се отразяват в регистър, воден от Министерството
на образованието. Всяко последващо изменение на договорите за образователен
франчайз също следва да подлежи на регистрация. Чрез въвеждане на регистъра
се осигурява публичност на сключените договори от висшите училища, а оттук и
възможността за информация, както в академичните среди, така и в държавните
структури. Въз основа на регистъра е възможен и последващ контрол за тяхното
изпълнение, съответно контрол върху разходваните средствата.

3. Обобщение

Основният дискусионен момент от значение за правилното прилагане на
нормативната уредба е относно правата, които едно висше училище би предос-
тавило на основание договор за образователен франчайз. В търговскоправ-

11 § 4 ал. 4 от ДР на ЗВО.
1 2 http://education.actualno.com/. Четири български висши учебни заведения - Медицинският уни-

верситет - Варна, Медицинският университет – София, Варненският свободен университет и
Университетът за национално и световно стопанство – София, участват чрез своя кипърски
партньор “Каса Колидж” в Никозия, с който те работят по договор за франчайзинг.
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ната теория се приема, че предметът на договора за франчайз включва т.нар.
франчайзингов пакет, който обхваща съвкупността от права на индустриалната
и интелектуалната собственост, търговската марка, ноу-хау и др. По юриди-
ческата си същност договорът е със смесен характер, който съчетава белези-
те на договор за изработка и лицензионно съглашение за ползване на търговс-
ката марка, което е определящото по характер в отношенията между страните.
Основно изискване за сключване на договора е притежаването от страна на
франчайзодателя на права от индустриалната и интелектуалната собственост,
които по принцип се регистрират в Патентното ведомство. При липсата им,
като правна последица следва да се приложи квалификацията за нищожност на
сделката, съгласно чл. 26 от ЗЗД13. Адаптирано, посоченото правило обоснова-
ва извода, че висшето училище отговаря на посочената теоретичната конст-
рукция тогава, когато е получило положителна акредитация и в процеду-
рата е депозирало договорите за образователен франчайз, съгласно изис-
кването на чл. 29 от Правилника на Националната агенция за оценяване и ак-
редитация.

Другият съществен момент е, че франчайзополучателите действат от свое
име и за своя сметка, което означава поемането на пълните рискове от съот-
ветната дейност. Този белег е взаимстван от договора за изработка, уреден в
чл. 258 от ЗЗД. В дейността си франчайзополучателите използват чужда търгов-
ска марка като идентифицират стоките си и услугите си с нея. Договорът за
франчайз в търговската практика е двустранна, възмездна, каузална, консенсу-
ална и главна сделка. Двустранният характер произтича от взаимните права и
задължения на страните. Възможно е също договаряне на задължения за ре-
довно осъществяване на организационна, логистична, технологична или друга
подкрепа на франчайзополучателя14.

Общата характеристика на договора за образователен франчайз е иден-
тична и тя е юридически критерий за отграничаването му от договорите за
съвместна дейност между висши училища за обучение на студенти. Основното
различие е, че при образователния франчайз се преотстъпва на приемащата
образователна институция правото на ползване на определени учебни
програми, ноу-хау, опит и знание, които са утвърдени в практиката за подго-
товка на специалисти срещу възнаграждение. Самото обучение, обаче, се осъ-
ществява единствено и само чрез усилията, материалната база и академичния
състав на франчайзополучателя. В юридически аспект спецификите между двата
договора се отнасят до предмета, целта, правата и задълженията на участни-
ците.

При договорите за съвместна дейност се обединяват усилията на две
или повече образователни институции за обучение на студенти, като се конкре-
тизира индивидуалното им участие. То може да се отнася до материална база,

1 3 Закон за задълженията и договорите.
1 4 Като конкретен договор за образователен франчайз може да се посочи договорът между Меди-

цинския университет – София и CasaCollege в Никозия от 5.12.2012 г., http://newsbg.eu
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организиране на прием, разпределение на преподавателски състав, такси за
обучение и др. В основата на споразумението е сътрудничеството между
участниците, сърцевината на коeто е подготовка на студенти, извършвана с
общи усилия от страните по договора, докато при образователния франчайз се
прехвърлят дългосрочно права на интелектуална и индустриална собстве-
ност от франчайзодателя в полза на франчайзополучателя, с цел да бъдат из-
ползвани за подготовка на специалисти над средното образование. В практико-
приложен аспект е налице съществена разлика в предмета на конкретните до-
говори.

Целта на договора за съвместна дейност е да се повиши качеството на
обучение или да се използват в по-висока степен ресурсите на една от страни-
те. По различен начин се определят и печалбите от дейността. При договорите
за съвместна дейност принципът, който се прилага, е в зависимост от конкрет-
ното участие, определено в процентно съотношение към момента на сключва-
не на договора. При образователния франчайз обичайно се плаща твърда сума
към момента на сключване на договора от франчайзополучателя и % от печал-
бите на годишна основа.

Съществен отграничителен момент е контролната функция, която
франчайзодателят осъществява върху дейността на франчайзополучателя, който
запазва като цяло икономическата и юридическата си самостоятелност, дока-
то при договорите за съвместна дейност отношенията се уреждат изцяло на
принципа на равнопоставеността и равноправното третиране на партньорите.

Разгледаните особености на образователния франчайз обуславят извода
за необходимост от усъвършенстване на законодателството ни. От една стра-
на, е подходящо да се изгради систематична и детайлизирана правна уредба,
която да предоставя изрични правила, валидни за всички висши училища. В
момента липсва яснота в общото изискване за лиценз и притежание на търгов-
ска марка, които са в основата на франчайзинговото споразумение. От тази
позиция е дискусионен и въпросът относно предмета на договорите за образо-
вателен франчайз. Висшето училище е с особен правен статут, което изисква
да се регламентират конкретни процедури за вземането на решения, сключване
и изпълнение на договорите. По този начин образователният франчайз би се
превърнал и във фактор за подобряване на образователните услуги. Регламен-
тирането на образователния франчайз е стъпка на правната ни уредба към транс-
национално образование, резултат от световния процес на глобализацията в ико-
номиката и формирането на европейско пространство за висше образование.



29
Статии

EDUCATION FRANCHISE – LEGAL ASPECTS

Assoc. Prof. Dr Margarita Bachvarova

Abstract

The main purpose of this article is to analyze the term education franchise that was
introduced to the legislation, and to draw its distinctive characteristics from a legal point of
view.

The defended thesis is that the term education franchise is a type of franchising as a
generic category, and possesses distinguishing features which call for the implementation of a
detailed legal framework.

As a result of the scientific analysis the author assumes the position that the legislation
needs to be improved by implementing a detailed legal framework. Consequently, unification is
achieved in the enforcement of law and the improvement of the quality of the provided
educational services.

Key words: Franchise, education, right, agreement.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
30

Econ Lit – M400, M410

ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ В ЖИЛИЩНОТО
И КУРОРТНО СТРОИТЕЛСТВО – ПРОБЛЕМИ

И ПЕРСПЕКТИВИ

Ас. Иван Апостолов

Въведение
В продължение на десетилетия приходите са разглеждани като ключов

измерител на финансовото състояние и възможностите на всяко предприятие.
Предвид важността им за собствениците, мениджърите и други заинтересова-
ни страни, може да се предположи, че счетоводните стандарти за признаването
им естествено са се развили с течение на времето, така че да са ясни и после-
дователни за различните сделки, предприятия и държави. За съжаление, днеш-
ните стандарти за приходите не проявяват нито едно от тези качества, в резул-
тат на което заинтересованите страни са принудени да приемат сложни иконо-
мически решения. Благодарение на общите усилия на Съвета по Международ-
ни счетоводни стандарти (СМСС) и Борда по Американските общоприети сче-
товодни принципи (БОПСП) на САЩ (двата Борда), които работят в “посока
конвергенция през последните 10 години”1, и предвид това, че заедно домини-
рат в световен мащаб счетоводното отчитане, “всяка голяма промяна в тях ще
има огромен ефект върху заинтересованите страни – потребителите”2.

Целта на тази статия е да се разкрие голяма част от проблемите и концеп-
туалните различия в стандартите, засягащи технологията на определяне и при-
знаване на приходите, обуславящи нуждата от усъвършенстване, хармонизира-
не и замяна на съществуващите стандарти, регламентиращи признаването на
приходите от договорите за жилищно и курортно строителство. 3

1. Теоретични и практико-приложни проблеми
при признаването на приходите

Често цитираното разминаване между Международните стандарти за фи-
нансово отчитане (МСФО) и Общоприетите счетоводни принципи (ОПСП) на
САЩ, е най-видимо в сферата на признаване на приходите. “Общоприетите сче-
товодни принципи на САЩ съдържат повече от 100 на брой разяснения и насоки
относно признаването на приходите и печалбата, които в много случаи са специ-
фични за дадена индустрия и се оказват противоречиви и трудни за разбиране”4.

1 Garmong, S. The state ot major, FASB IASB Convergence projects, Financial Executive, 2012, pp. 25.
2 Pounder, B. A fresh look at revenue recognition. Strategic Finance, 2009, pp. 16.
3 От обхвата на изследваните договори биват изключени тези за обществени поръчки.
4 Schipper, K., С. Schrand. Reconsidering Revenue Recognition, Accounting Horizons, 2009, Vol. 23,

No. 1.
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От своя страна, въпреки че Международните счетоводни стандарти (МСС)
имат сравнително малко изисквания за признаването на приходите, двата ос-
новни стандарта МСС 11 Договори за строителство и МСС 18 Приходи се оказ-
ват трудни за разбиране и прилагане. “Те могат да предоставят различно тре-
тиране на сходни сделки, защото при единия признаването на приходите е въз
основа на прехвърлянето на рисковете, изгодите и контрола, докато другият се
базира на основата на дейностите или направените разходи, извършени към
определен момент – датата на Отчета за финансовото състояние”5.

МСС 11 детайлизира отчитането на специфични сделки и в него “твърде
лаконично са регламентирани комбинираните и сегментните договори, отчита-
нето на договорните опции и етапи, което би довело до трудности при прилагане
на стандарта”6.

МСС 18 е широкоспектърен, донякъде неясен документ, накратко нещо
като насоки от вида „как да”.7 В допълнение, той е съставен от малко на брой
разяснения по отношение на комбинации, състоящи се от много елементи –
многоелементни (мултикомпонентни) договори.

Тъй като и двата стандарта бяха ревизирани8 за последен път през 1993 г.,
съгласно Проекта за подобряване на съпоставимостта, “те са сред най-старите
стандарти в рамките на целия набор от Международни стандарти за финансово
отчитане”9.

Това наложи двата Борда да се опитат да променят създалата се ситуа-
ция чрез замяна на съществуващите стандарти за признаване на приходите по
договорите за строителство. По тази причина е иницииран съвместен проект –
Приходи от договори с клиенти (Проектът), за да се изяснят принципите за
признаването им и да се разработи един общоприет стандарт.

Някои от респондентите на Проекта и неговото изменение от 2010 г. по-
ставиха под въпрос необходимостта от заместване на съществуващите насоки
за признаване на приходите и по-конкретно тези изисквания, които изглежда че
работят сравнително добре в практиката и предоставят полезна информация за
различните видове договори, за които са предназначени. Двата Борда отчетоха,
че би било възможно да се подобрят много от съществуващите изисквания за
признаване на приходите, без да се заменят. Въпреки това, дори и след проме-
ните в Американските принципи и МСФО, те ще продължат да водят до проти-
воречия и не биха могли да осигурят стабилна рамка за решаване въпросите за

5 Olsen, L., Т. Weirich. New revenue-recognition model. The Journal of Corporate Accounting & Finance,
Wiley, 2010, pp. 55.

6 Филипова, Ф. Хармонизация на счетоводството МСС/МСФО. Стено, Варна, 2008, с. 66.
7 Ciesielski, T., Т. Weirich. Convergence collaboration: revising revenue recognition. Managament

accounting quarterly, 2011, Vol. 12, No 3, pp. 19.
8 Не случайно се използва терминът ревизирани, а не изменени, защото такова цялостно преразг-

леждане на постановките в посочените стандарти за последен път е извършено през 1993 г. //
http://www.sec.gov/rules/concept/34-42430.htm, (09.2013).

9 Wustemann, J., S. Kierzek. Revenue Recognition under IFRS Revisited: Conceptual Models, Current
Proposals and Practical Consequences, Accointing in Europe, Vol. 2, 2005.
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признаване на приходите в бъдеще. Освен това, замяната на съществуващите
изисквания не би довело до целта на Проекта, а именно “да създаде общ, прин-
ципно обоснован стандарт за приходите, за ОПСП на САЩ и МСФО, който
предприятията да прилагат последователно в различните индустрии, юрисдик-
ции и капиталови пазари”10. Това, от своя страна, е поредната, следващата стъпка
към постигането на основната цел – единствен, общ комплект от висококаче-
ствени, световни счетоводни стандарти.

Без да претендираме за изчерпателност, биха могли да бъдат изведени
следните по-важни теоретични и практико-приложни проблеми от сега действа-
щите стандарти, регламентиращи признаването на приходите от договорите за
жилищно и курортно строителство, а именно:

1. Предприятията изпитват затруднения при определяне в обхвата на кой
счетоводен стандарт попада конкретен договор/договорен компонент за строи-
телство, а от там кои критерии и когато биват изпълнени.

2. Липсва дефиниция за контрол, а това води до объркване заедно с цело-
купното му прилагане с рисковете и изгодите, докато Проектът говори само за
контрола и дава подробни и ясни разяснения за това, какво представлява той и
кога се приема за прехвърлен на клиента.

3. Термините “гаранционно поддържане” и “последващо гаранционно об-
служване” не са дефинирани с точност в българското законодателство, и в ли-
тературата се използват като взаимнозаменяеми.11 Следва, обаче, да се прави
разлика между тях, които, така посочени в МСС 18, водят до объркване и не-
правилно третиране.

4. Понятията строителен предприемач и строително предприятие12 не са
напълно съотносими и всеки отделен случай трябва да бъде разглеждан сам по
себе си.13 Това, от своя страна, налага корекция на българския вариант на МСС
11 Договори за строителство, както и на НСС 11, такава, каквато бе извършена в
Закона за устройство на територията (ЗУТ) 14 и Наредба № 3 на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството при промяната им от 2003 г.

5. Съществен въпрос, пропуснат от счетоводните стандарти и литерату-
ра, е именно на каква база да става разпределението на „справедливата стой-
ност на цялото получено или дължимо възнаграждение” между отделните до-
говорни компоненти.

1 0 Beaubien, L. Recognizing Revenue. A new global reporting standard recognizes that timing is everithyng,
CMA MAGAZINE September/October 2011.

1 1 Вж. Рангелов, Е. Гаранционно поддържане и последващо обслужване. Данъчна практика, брой
4, 2003, с. 31.

1 2 Вж. Стоянов, С. Развитие на строителното предприемачество в България. „Наука и икономика”
ИУ – Варна, 2012.

1 3 Вж. Близнаков, П. Културата като „съединителна тъкан” между строителното предприемачество
и недвижимата собственост. Списание Известия на ИУ-Варна, 2013, с. 46.

1 4 Вероятно поради неяснотата относно ролята на строителния предприемач и обхвата на задълже-
нията му, законодателят го изключва от кръга на лицата, участници в строителството - чл. 160,
ал. 1 и чл. 164, ал. 1 от ЗУТ.
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6. Световната финансова криза и затрудненията, произлизащи от прилага-
нето на счетоводните стандарти, са наложили целенасоченото разделяне на
дейността и договорите за строителство на отделни такива, за да могат пред-
приятията да се справят с несигурностите и рисковете, които настоящите стан-
дарти не могат да разрешат.

7. Съществуват освен терминологични, но така също и концептуални раз-
личия между националните и международните варианти на разглежданите стан-
дарти при определяне обхвата на приложимия стандарт, което води до обърква-
не сред практикуващите.15 То е породено от факта, че „за нерешени въпроси в
Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
(НСФОМСП) се прилагат счетоводни принципи и решения в съответствие с
Международните стандарти за финансово отчитане.”16

8. НСФОМСП, регламентиращи признаването на приходите и разходите
от дейността на строителните предприятия, следва да бъдат хармонизирани с
Международните счетоводни стандарти. Въпреки, че са базирани на своите
международни аналози, се оказва, че те концептуално се различават. Относно
използваната терминология, принципи и подходи за признаване на приходите, те
следва да бъдат внимателно дефинирани и прецизирани, за да има по-еднотип-
но разбиране за тях.17 Уеднаквяването на терминологията е изключителна важ-
но за всяка сфера на дейност, защото само по този начин може да се започне с
адекватното й оценяване и проследяване, както и да се правят анализи и да се
очертават тенденциите за нейното развитие.

9. Що се отнася до международните варианти на стандартите МСС 11 и
МСС 18, те следва и ще бъдат заменени от Новия стандарт, но се надяваме
това да стане само ако терминологията, критериите и подходите за признаване
на приходите от договорите за строителство (договори с клиенти), в крайния му
вариант, бъдат внимателно дефинирани “в противен случай, неговата поява няма
да помогне за подобряването на отчетността”18.

Но тази концепция за създаването на един единствен стандарт за призна-
ване на приходите сама по себе си, заслужава внимание, защото това ще пре-
дотврати непрекъснатото лутане между стандарти, интерпретации, разяснения
и коментари. Във връзка с това изразяваме мнението, че и Разяснение 15 след-
ва да бъде изцяло отменено, въпреки, че по време на срещата на двата Борда
от 19.03.2013 г. бе взето решение то да бъде запазено в сегашния си вид.19 То

1 5 Вж. Колева, Х. Отчитане на дейността при договори за строителство Форком, София, 2009.
1 6 Годишен финансов отчет 2010 г., “Курортно строителство” ООД., справка Търговски Регистър

към Агенцията по вписванията.
1 7 Двата Борда използват термина „договори с клиенти” и по този начин избягват затруднението,

което Разяснение 15 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово
отчитане (КРМСФО) въведе.

1 8 http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/IASB/2013/March/07A-Revenue%20Recognition.pdf,
(09.2013).

1 9 Изразяваме надеждата то да се запази само до момента на въвеждане на новия стандарт, но не и
след това.
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подготви появата на новия стандарт и реши част от проблемите в Междуна-
родните стандарти, но същевременно предизвика и концептуалните различия
между тях и НСФОМСП. Не бива да забравяме, че Разяснение 15 се отнася до
международните им варианти; ето защо националните такива следва да бъдат
терминологично и концептуално хармонизирани с международните им аналози, а
не да се правят свободни интерпретации и „грешки и загуби в превода”.20

Въз основа на изложеното до тук бихме могли да направим обобщението,
че затрудненията при прилагането на сега действащата счетоводна норматив-
на уредба и разяснения относно признаването на приходите при всички компо-
ненти по договорите за строителство, налагат промени – намирането на ради-
кално ново по своя смисъл решение. В противен случай, рискът от историческо
натрупване, наслагване на пропуски и неточности в крайна сметка би довело, и
води, до необосновано по време и размер признаване на приходите, каквото се
наблюдава не само в българската, но и в световна практика. Сега разполагаме
с два препокриващи се в някои обстоятелства стандарта, с множество крите-
рии, чието целокупно прилагане и преплитане превръща процеса на признаване
на приходите в един труден процес, позоваващ се на до голяма степен субек-
тивна и в същото време професионално-обективна и надяваме се добросъвест-
на преценка.

2. Сравнителен анализ между постановките
в Проекта и тези, прилагани от предприятията по МСС

След три години, два проекта за обсъждане, над 1300 писма, съдържащи
коментари, и голям брой срещи и информационни дейности, двата Борда се на-
мират в рамките на няколко седмици от издаването на новия стандарт за прихо-
дите. Основните цели на съвместния проект за признаване на приходите са от-
носително прости – конвергенция и съгласуваност, и както заявява Leslie Seidman,
председател на FASB, “Важно е да имаме глобална сравнимост на най-важния
ред от отчета на всяка компания по света – този на приходите”.

Следва да посочим част от основните промени, които се очаква да на-
стъпят с новия стандарт.

1. “Въвежда се конкретен петстепенен модел за признаване на приходите,
който да бъде прилаган последователно при различни индустрии, географски
райони и сделки”21. Той е интуитивен и обрисува цялостния процес от сключва-
нето на договорите и тяхното комбиниране или сегментиране; преминава през
идентифициране на всяко самостоятелно задължение за изпълнение по конкрет-
ния договор или група от договори (ако се отчитат в пакет); определяне на
договорното възнаграждение, до размера на което предприятието преценява,
че има право и ще получи; последващото му разпределение към отделните
задължения за изпълнение по договора; и накрая, признаването на приходите

2 0 Така ще се постигне една от целите в Общите разпоредби на НСФОМСП – „унифицирано
прилагане на възприетата международна счетоводна терминология”.

2 1 Olsen, L., Т. Weirich. New Revenue-Recognition Model. Wiley Periodicals Inc., 2010.
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след изпълнението на всяко отделно задължение за изпълнение, чрез прехвърляне
на контрола над него на клиента.

2. Премахват се индустриално-специфичните насоки и по този начин се
въвежда нов подход, по-зависим от професионалната преценка и договорните
клаузи и условия. Въвежда се един цялостен модел, с основополагащи принци-
пи и цели. По този начин юристи и други консултанти могат да играят ключова
роля в изготвянето на договорите, за да се определи ясно кога и как отчитащо-
то предприятие прехвърля контрола над стоки, продукция и/или услуги на кли-
ента. Новите насоки ще изискват също така предприятието да използва повече
приблизителни оценки, отколкото е при сега действащите стандарти.

3. Разясненията на новия стандарт относно определянето на броя на от-
делните задължения за изпълнение в конкретния договор са по-интуитивни и
разбираеми. Освен това, той предоставя изчерпателни насоки за определянето
на тяхната оценка (самостоятелната продажна цена), и нейното определяне.
Както става ясно, тази празнота в сега действащите приложими счетоводни
стандарти е запълнена. Последните не предоставят разяснения относно опре-
делянето на това, каква стойност от договореното възнаграждение следва да
се разпредели към отделните договорни ангажименти.

4. Ключът към признаване на приходите в рамките на новия подход е „пре-
хвърлянето на контрола” над обещаната стока или услуга (не на прехвърлянето
на рисковете и изгодите). Това значително ще улесни практикуващите при съоб-
разяването само с прехвърлянето на контрола, а не както Разяснение 15 въведе
комплексното и трудно изпълнение едновременно на рисковете, изгодите и ефек-
тивния контрол над продукцията, стоките или услугите.

5. Новите правила ще се прилагат спрямо всички договори с клиенти. Само
ако договорът не е от изключенията за приложимост на приходния стандарт
(например, застрахователни договори и тези за лизинг), насоките на Проекта
ще бъдат приложими.

Прилагайки новия подход за признаване на приходите, строителните пред-
приятия ще бъдат подложени на разширени изисквания към оповестяванията.
В действителност, в много случаи признаването на приходите ще бъде ускоре-
но, тъй като според сега действащите стандарти, когато резултатът от даден
договор за строителство не може да бъде надеждно оценен, приходите трябва
да бъдат признати само до степента на направените разходи по договора, които
е вероятно да бъдат възстановени. По този начин, отчитащото се предприятие
не включва променливите суми в цената на сделката, докато несигурността не
бъде преодоляна. Съгласно новите насоки, ако обещаната стойност на възнаг-
раждението по договора е променлива, предприятието ще трябва да изчисли
сумата на възнаграждението, до която то ще има право (или с помощта на
подхода на „очакваната стойност” или на този на „най-вероятната сума”), и да
актуализира тази оценка към всяка отчетна дата. Приема се, че то има дос-
татъчно доказателства или опит в подкрепа на извода, че признатият приход
няма да бъде подложен на последващо значително „обратно проявление” (ре-
версиране). Тази оценка е качествена и засяга всички факти и обстоятелства,
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свързани с този риск от фискален обрат, предизвикан от несигурно бъдещо съби-
тие и от размера на възстановяването, ако това несигурно събитие се случи.
Това е само едно от многото определения в новите насоки, които ще изискват
значителни по своя характер преценки и оценки.

По наше мнение, тази промяна има два изключително важни аспекта.
Първият е този, че вече се премахва затруднението на практикуващите при
определянето на приложимия стандарт, породено от определението за договор
за строителство и неговото наличие. Въвежда се едно единствено изискване, а
именно за наличие на договор с клиент, и неговото определение е ясно и разби-
раемо и не буди двусмислици и погрешно интерпретиране.22 На второ място,
ускореното признаване на приходите следва да се разбира не като възможност
на мениджърите да управляват приходите, а като подобрени насоки за прилага-
не на подобие на модела етап на завършеност, който при спазване на подхода,
намалените и интуитивни критериите в Проекта, би довел до по-честото при-
знаване на приходите, отразяващо и реалната икономическа същност и резулта-
тите от изпълнението на договорите с клиенти. Типичен пример за това са дого-
ворите за строителство, при които е учредено право на строеж на трето лице
(т.нар. „на зелено”). Изразяваме мнението, че давностният срок за изпълнение
на обекта до груб строеж е 5 години и ръководството следва много внимателно
да анализира очакваната стойност или най-вероятната сума, която ще бъде
получена (заслужена), и която няма да доведе до последващо значително об-
ратно проявление (реверсиране). А такъв би бил случаят, ако предприятието
признава приходи през различните отчетни периоди, без да отчита риска от
невъзможност за достигане до етап груб строеж в посочения срок, след който
всичко вече построено се придобива по силата на приращението от собствени-
ка на земята.23

6. Правилата за отчитане на операциите по дългосрочните договори се
променят. При тяхното отчитане, съгласно действащите стандарти, предприя-
тията следва да признават приходите чрез прилагане на метода процент на завъ-
ршеност, базиращ се на надеждни оценки. Съгласно новия подход, договорно
задължение ще се счита за изпълнявано с течение на времето, само ако са
изпълнени определени критерии. По този начин, отчитането и признаването на
приходите ще зависи от това, кога и как контролът върху актива се прехвърля
на клиента, съгласно условията по договора.

Моментът обаче, кога да става отчитането на етапа при поетапно призна-
ване на приходите, не е изрично посочен в Проекта, и е доста спорен, тоест, не
е посочено ясно както бе в дефиницията на МСС 11 – „към датата на отчета” –
31.12 на отчетната година.

2 2 След въвеждане на промените няма да има значение, дали клиентът е и възложител, съгласно ЗУТ,
и дали може или не да прави съществени структурни изменения над изграждания актив.

2 3 За целите на статията не са разглеждани последствията от т.нар. обременяващи договори, както
и от неизпълнението на договорите за строителство. Те биха били обект на отделно, самостоятел-
но изследване.
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7. Концепциите за видовете гаранции и тяхното третиране и отчитане са
по-разбираеми и интуитивни. Намира се решение на основните въпроси, касае-
щи счетоводната им трактовка, и въпреки леките недостатъци, стандартът би
допринесъл за улесняването на строителните предприятия при определяне мо-
мента и размера за признаване на приходите произлизащи от тях.

8. Най-важно от всичко изброено до момента е това, че се премахва не-
прекъснатото препращане от един стандарт или разяснение към други и от една
интерпретация към друга. Новият стандарт е по-принципно базиран, разреша-
ващ на предприятието свободата и правото да извършва обосновани приблизи-
телни оценки, разбира се като спазва изискванията за оповестяване на техноло-
гията на тяхното извършване.

9. Следва да отбележим, че така представените промени, които следва да
настъпят в счетоводното отчитане на приходите в строителните предприятия,
ще засегнат с по-голяма сила, и съответно ще въведат в значително по-голяма
степен подобрения в отчитането на, мултикомпонентните договори. Това се
дължи на подробните разяснения на модела на Проекта, определянето на стой-
ността на всеки разграничим компонент и последващото признаване на прихода
от него.

Този своеобразен списък не претендира за изчерпателност на очакваните
промени в правилата за признаване на приходите. Вместо това, той е обобще-
ние на най-важните сред тях, които могат да бъдат използвани като отправна
точка за разбиране на новия подход и за оценяване на въздействието на тези
изменения. Предприятията следва да извършат преценка на своите текущи си-
стеми и процеси, за да идентифицират промените, които ще настъпят в отчет-
ността на съществуващите договори, както и тези, които тепърва ще бъдат
изготвяни, съобразявайки се с новия подход. Въпреки, че двата Борда планират
да предоставят на предприятията значително време (преднина), преди да изис-
кат прилагането на окончателните правила, “времето за анализ и планиране на
тяхното въздействие е сега”24.

3. Тестване ефекта, който ще окажат очакваните промени при
признаването на приходите от жилищното и курортно строителство

От практическа гледна точка, съществените и в значителна степен поло-
жителни промени ще окажат значително влияние, защото някои договори попа-
дат в графата мултикомпонентни. Такива са договорите, инкорпориращи: проек-
тантски услуги; доставка и монтаж на асансьорни уредби; автоплатформи за
подземни гаражи; централни климатични системи; системи за събиране и пре-
чистване на дъждовна вода и отпадъчни води; басейни; различни видове СМР-
та и др.

2 4 Starczewski, L. Revenue Recognition: Ten Top Changes to Expect with the New Standard, 2013, http:/
/www.bna.com/uploadedFiles/Content/Web_Forms/Real_Magnet_Form/FEI_Top_10_Changes/
RevRec_TenTopChanges%20Complete.pdf, (09.2013).



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
38

Във връзка с това, следва да разгледаме отново постановките на Проекта
относно разделянето или комбинирането на отделните елементи (компоненти)
по тези договори.

Двата Борда посочват, че отделно задължение за изпълнение е обещание
за прехвърляне на „отделна” стока или услуга на клиента. Стока или услуга се
счита за „отделна” (отделен компонент), ако са изпълнени следните условия:

1. предприятието редовно продава стоката или услугата отделно – а тя се
счита за такава когато:

- има отделна функция и
- има обособен марж на печалбата.
2. възложителят (клиентът, съгласно Проекта) може да извлече полза от са-

мата стока или услуга – самостоятелно (т.е. стоката или услугата е актив, който
сам по себе си може да бъде използван; консумиран; продаден за сума, различна
от тази на скрапа; задържан, или по друг начин използван по начин, генериращ ико-
номически изгоди), или в комбинация с други ресурси, които са лесно достъпни за
него (са на негово разположение). А такива са стоките или услугите, които се про-
дават отделно (от самото предприятие или от друго), или ресурси, които клиентът
вече е придобил (от предприятието или от други сделки или събития).

С други думи, горепосочените компоненти не отговарят на дефиницията
за „отделни” и не следва да бъдат третирани самостоятелно. Нещо повече, на
следващо място Проектът посочва, че стоките или услугите обещани заедно (в
пакет) не се считат за отделни, дори и ако отделните стоки или услуги в него
изпълняват самостоятелно условията да се считат за такива. Освен това, следва
да бъде взет предвид опитът на строителното предприятие, т.е. дали то прода-
ва самостоятелно различните стоки или услуги, а не да се влияе от този на
други предприятия за конкретния случай.

Независимо от тези критерии, стока или услуга, част от обещания пакет
стоки и услуги, не се считат за отделни, и следователно предприятието ще
отчита този пакет като едно задължение за изпълнение, ако и двата от следни-
те критерия са изпълнени:

1. Стоките или услугите в пакета са силно взаимно свързани помежду си по
такъв начин, че прехвърлянето им на клиента изисква от предприятието предос-
тавянето на значителна по своята същност услуга по интегрирането на стоките
или услугите в един комбиниран продукт, за който клиентът се е споразумял.

2. Пакетът от стоките или услугите е значително модифициран или персо-
нализиран, за да покрие изискванията по договора.

Следователно, трите вида договори – за апартамент/жилищна сграда, вилна
къща и курортен комплекс, и елементите в тях, следва да се третират като
самостоятелни пакети.

Признаването на приходите става чрез прехвърляне на контрола на клиен-
та. Той, от своя страна, се дефинира като способността да се ръководи използ-
ването на, и да се получат всички ползи от, актива, т.е. клиентът да има насто-
ящото право да получи по същество всички потенциални парични потоци от този
актив (входящи парични потоци или намаление в изходящите такива). В дефини-
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цията за Контрола се включва и способността да се попречи на други лица в
управлението, използването и получаването на ползите от актива. Последните са
потенциалните парични потоци, които могат да бъдат получени пряко или непряко
по много начини, като – използването на актива за уреждане на задължения; про-
дажба или замяна на актива; залог на актива като обезпечение по заем, и др.

Оказва се, че възложителят (независимо дали е трето лице или предприя-
тието-инвеститор от същата група), притежава контролът над изграждания ак-
тив (от разглежданите примери) през целия период на договора, защото може
да използва актива за уреждане на задължения, да го продаде или замени с
друг, да го ползва като обезпечение по заем.

На следващо място трябва да бъде определено, дали задължението по
договора бива изпълнявано непрекъснато, или към даден момент (въвеждане-
то в експлоатация). То се изпълнява във времето, ако се прецени, че поне един
от следните два критерия са изпълнени още при самото сключване на договора:

1. С изпълнението на задължението се създава или подобрява актив, кой-
то клиентът контролира (например, задължението се изпълнява във времето
при много от договорите за строителство, когато клиентът контролира незавър-
шеното производство – материално или нематериално, произлизащо от изпълне-
нието на предприятието);

2. С поетия ангажимент не се създава актив с алтернативно използване от
страна на предприятието, ако всеки от следните критерии е изпълнен:

• клиентът едновременно получава и консумира ползите със самото из-
пълнение от страна на предприятието;

• друго предприятие не би трябвало да извърши в значителна степен по-
вторно работата, завършена до момента;

• предприятието има правото да получи полагащото му се възнаграждение
за извършеното до момента и очаква да изпълни обещаното по договора.

Както се разбира, още първият критерий бива изпълнен, защото възложи-
телят притежава контрола през целия период на договора, което означава, че
досегашната практика на отчитане и признаване на приходите поетапно се за-
пазва. Друг обаче е въпросът към кой момент (кога) следва да се счита, че
контролът над актива се прехвърля на клиента. По този начин, съгласно новия
подход, отчитането на предприятието за дългосрочен договор за строителство
ще зависи от това кога и как контролът върху актива се прехвърля на клиента,
съгласно условията по договора.

В поясненията към Проекта (§ BC 91) е записано, че, при повечето дого-
вори „възложителят има правото да изисква от възложителя, да извършва пос-
ледващи плащания и да одобри изградените съоръжения (или произведена про-
дукция или предоставени услуги) до момента, ако те отговарят на изискванията
по договора. Възложителят има правото да получи контрола над незавършено-
то производство като своя опция”. С други думи, при разглежданите три приме-
ра за строителни договори, в действителност договорните клаузи и приложени-
ята към договора за строителство, като график за приемане на извършените
към даден момент работи, ще оказват много по-голямо влияние при определя-
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нето на момента, към който (в който) клиентът ще получава контрола над из-
граждания актив.

Изразяваме мнението, че признаването на приходите за включените в паке-
та отделни компоненти ще бъде поетапно, към датата на всеки Акт обр. 19, с
който те се приемат. Предвид така поставената фактическа обстановка, за да се
запази принципът на съпоставимост, предприятията с мултикомпонентни догово-
ри следва да включат в тях подходящи клаузи, за да продължат да съставят Акт
обр. 19, или Протокол за признаване на приходите (каквато е практиката в някои
предприятия), към 31.12 на отчетната година. Те следва да бъдат двустранно
подписани от възложител (клиент) и изпълнител, отразяващи само стойността и
вида на реално извършените към момента разходи, на база на които да бъде
изчислен етапът на завършеност и впоследствие – приходът признат.

Що се отнася до случаите, в които клиент (възложител – трето лице външно
за групата), закупило „на зелено” или на Акт обр. 14 жилищен имот (апарта-
мент), и чието изграждане ще обхване повече от един отчетен период, следва
към всяка дата на съставяне на финансовия отчет да се оформя „вътрешен
Акт обр. 19”25. Считаме, че това е наложително, защото това лице де юре няма
задължението да приема даден етап или конкретни строително-монтажни рабо-
ти, какъвто е масовият случай. Това би било възможно за предприятията, при-
лагащи НСФОМСП, но не и за тези по МСС/МСФО, защото при първите дого-
ворът за строителство на апартамент е в обхвата на СС 11, а там няма крите-
рии за признаване като рискове, ползи и ефективен контрол, каквито има в МСС
18, в чиито обхват попада даденият пример при строителните предприятия, при-
лагащи МСС/МСФО. Във връзка с това, при последните продължава да съще-
ствува рискът от признаване на приходите на завършен договор.

Заключение

Проектът успява да намери решение на основните въпроси, касаещи сче-
товодната трактовка на отделните елементи и признаването на приходите
от тях, по договорите за жилищно и курортно строителство. И въпреки „специ-
фичната икономическа, политическа, социална и културна среда, характерна за
България в периода на преход към пазарна икономика, обусловени от правната
и данъчната системи и влиянието им върху финансовата отчетност; от вида и
концентрацията на собствеността, както и от мащабите на публичните пред-
приятия; от системата за внедряване и контрол върху спазването на МСС/МСФО
и в голяма степен от отчетните мотиви на ръководствата на компаниите при
изготвяне на публичните финансови отчети”26, замяната на двата сега действащи
стандарта с нов е крачка напред към подобряване на счетоводната отчетност
и премахване на съществуващите несъответствия, пропуски и неясноти.

2 5 Звезделина, И. Счетоводство на строителното предприятие. Нова Звезда, С., 2007, с. 141.
2 6 Филипова, Ф., В. Георгиев, С. Стефанов и др. Прилагане на МСС/МСФО в България: Състояние

и резултати, Варна, 2013, с. 173.
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REVENUE  RECOGNITION  IN  HOUSING
AND  RESORT  CONSTRUCTION – ISSUES  AND  PROSPECTS

Assist.  Prof.  Ivan  Apostolov

Abstract

In the present article there are considered the main theoretical as well as practical and
applied issues of the recognition of revenues from the contracts for housing and resort
construction, leading to the constant wandering between standards, explanations and comments.
The difficulties in the application of the current accounting normative base necessitate changes
- finding a radically new solution by its sense - a new standard, or else the risk of a historical
accumulation of omissions and inaccuracies leads to an unreasonable in terms of time and
amount revenue recognition, which is observed not only in the Bulgarian practice. As a next
step there are deduced the anticipated changes and is tested the effect those are going to have.

Key words: IAS 11, IAS 18, revenues, construction, contracts.
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АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА И СТЕПЕНТА НА КОНЦЕНТРАЦИЯ
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ

Докторант Георги Георгиев

Въведение

През последните години темата за монополното положение на електро-
разпределителните предприятия набира все по-голяма популярност, като дос-
тигна своя връх през първите месеци на 2012 г. с масовите протести в цялата
страна. Неудовлетвореността на клиентите е свързана до голяма степен с фор-
мираната структура на пазара и невъзможността сами да избират компанията,
която им предоставя услугата. След приватизацията на държавните предприя-
тия за електроразпределение се създадоха т.нар. естествени монополи в опре-
делени региони на страната. През последните седем години в България опери-
рат три електроразпределителни дружества, които притежават лицензии за до-
ставка на електроенергия до крайните потребители.

Според изискванията на Европейското законодателство, действащият па-
зарен принцип трябва да се промени. Това се изразява в отделяне на производ-
ството на електроенергия от преноса, формиране на цените на пазарен принцип
и предоставяне възможност на потребителите сами да избират доставчика си
на електроенергия. Това се гарантира от Третия енергиен пакет, който включва
директива № 2009/72/ЕО, свързана с общите правила за вътрешния пазар на
електроенергия. Либерализирането на пазара е жизненоважно за поддържането
и засилването на икономическото развитие в България. Целта на тази статия е
да се изследва структурата на електроенергийния пазар в България и да се
установи концентрацията и монополната позиция на електроразпределителните
дружества. Обект е пазарът на електроенергия, а предмет на изследването е
структурата на пазара на електроенергия в България.

1. Особености на електроенергията като продукт в икономиката

В икономиката все още няма ясна дефиниция, дали електрическата енер-
гия е стока или услуга. Съгласно Пино1 и Ксиюлинг и Юнмин2, в различните
международни споразумения за търговия, електроенергията е класифицирана и
като стока и като услуга. От една страна, тя може да бъде възприета като
неосезаема стока, която трябва да се консумира веднага, след като бъде про-

1 Pineau, P. Electricity Services in the GATS and the FTAA, Vol. 12: Iss. 2, Article 9., Available at: http:/
/digitalcommons.mcmaster.ca/esr/vol12/iss2/9

2 Xiuling, W., L. Junmin. Some considerations on electricity in GATS, US-China Law Review, Vol. 3,
Article 4.
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изведена3, като това £ придава една от основните характеристики на услугите. От
друга страна, тя изпълнява много от функциите на нефта или газта, които притежа-
ват неоспорими характеристики на стоки4. Световната търговска организация раз-
глежда електрическата енергия като стока, която е резултат от производството на
електричество. От друга страна, електроенергийните услуги, в които се включва
преносът на електроенергия, са предмет на Общото споразумение за търговия на
услуги5. След либерализирането на енергийния сектор и последвалото отваряне на
електроенергийните пазари за потенциални чужди доставчици, в много страни се
наблюдава ясна тенденция към признаването на електроенергията като стока, до-
като свързаните с нея дейности като пренос, разпределение и други се възприемат
като услуги. Интересно е, че според българското законодателство6 електрическа-
та енергия се възприема като стока, която се облага с акциз.

В същото време електричеството се възприема като недиференцируем
продукт (commodity)7, който се отличава със следните характеристики от оста-
налите стоки:

• сезонност на търсенето,
• висока изменчивост на цените,
• нееластичност на търсенето,
• ограничена възможност за транспортиране.
В зависимост от вида потребители се наблюдават различия при потребле-

нието на електрическа енергия8. Така например, при домакинствата се забелязва
повишаване на употребата на електрическа енергия предимно през лятото и зи-
мата. Това може да бъде обяснено с все по-голямото навлизане в домовете на
системи за охлаждане и затопляне на въздуха. От друга страна, индустриалните
потребители се характеризират с равно потребление през цялата година, като
леко повишение може да се наблюдава единствено през лятото, защото много
малка част от консумираната енергия се използва за отопление или охлаждане.

В страните с либерализирани пазари на електроенергия, нейните цени мо-
гат да зависят от различни фактори. Някой от тях са свързани с времето (през
деня), мястото на производство, търсенето и различните състояния на пазара и
енергийната система9. На българския електроенергиен пазар, поради наличие-
то на регулирана част, цените се отличават с разлики единствено в частта за
свободна търговия.

Поради своя характер на стока от първа необходимост, която задоволява
определени потребности и не може да бъде заменена, т.е. според дадената по-
3 Bielecki, J, Electricity Trade in Europe: Review of Economic and Regulatory Challenges, 22 (International

Energy & Resources Law & Policy), Kluwer Law International 2004.
4 Пак там.
5 За повече информация: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#services, последен

достъп 15.11.2013
6 http://balans.bg/3331-zads-pylen-tekst/
7 Chatnani, N. Commodity markets operations, instruments and applicаtions, Tata Mcgraw Hill, 2010, p. 260
8 http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=10211, последен достъп 15,11,2013.
9 Alvarado, F., R. Rajaraman. Understanding price volatility in electricity markets= Proceedings of the

33d Hawaii International Conference on system science, 2000.
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требност не може да съществува заместител, електричеството се характеризи-
ра с по-скоро ниска еластичност на търсенето спрямо цената. Това се доказва и
от множество изследвания в тази насока10. Към предходните характеристики се
добавят и необходимостта от съпътстващи проводници, невъзможността да се
складира и недиференцируемостта (fungibility) спрямо производителя.

Тези характеристики, както и няколко особености, свързани с тях, са раз-
гледани на фиг. 1.

Фиг. 1. Характеристики на електричеството. Адапт. по Бургър,
Грабер и Шиндлмейър: Управление на енергийния риск11

Характеристики на електричеството

Няма възможност
за съхранение

Производството и
търсенето са строго

балансирани по всяко
време

Недиференцирана
спрямо

производителя
(fungible)

Необходимост
от проводник

Времето на доставка
е критично

Времевите периоди
описват продуктите

Възможни: сезонна
цена, високо

непостоянство

Подходяща за
търговия

Няма глобален
пазар

1 0 Bohi, D., M. Zimmermann. An update of econometric studies of energy demand. Annual review of
Energy, 1984, p. 105-154. Filippini, M. Swiss Residential demand for electricity, Applied Economics
Letters, 1999, p. 533-538.

1 1 Burger, M, B. Graeber and G. Shindlmayr. Managing energy risk, an integrated view on power and
other energy markets, J Wiley&Sons, 2007.
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Необходимостта от наличие на изградена преносна и разпределителна
мрежа за достигане на електроенергията до крайния потребител създава
предпоставки за формирането на монополна позиция на компанията, която при-
тежава съоръжението. Ето защо в редица страни като САЩ, Великобритания,
Южна Африка и ЕС е залегнала т.нар. Доктрина за съоръжения от съществено
значение (Essential facilities doctrine)12. Доктрината засяга собственици на съоръ-
жения от съществено значение (железопътни линии, електрически мрежи и да-
лекопроводи), като постановява в кои случаи те се задължават да предоставят
достъп до тези съоръжения на трети лица (компании) срещу приемлива цена за
използването им13. По този начин се ограничава монополната позиция на даде-
на частна компания, а в много случаи самото съоръжение е собственост на
държавата.

Друга съществена характеристика на електроенергията е невъзможност-
та тя да се складира и съхранява. Това създава необходимостта производство-
то и предлагането да възникват в момента на възникване на търсено. За да е
възможно това е задължително строго балансиране на пазара. Така в процеса
на доставяне на стоката до крайния потребител е наложително участието на
трета страна, която да балансира търсенето и предлагането във всеки момент.
На българския електроенергиен пазар тази роля се поема от Електроенергий-
ния системен оператор (ЕСО). За целите на търговията с електроенергия в
реално време в различните страни съществуват различни действащи борси на
електроенергия EEX (Германия), Nord pool (Норвегия, Швеция и Финландия),
UKPX, (Великобритания)14 и др.

Последната характеристика е свързана с недеференцируемостта на услу-
гата спрямо производителя. Това означава, че независимо дали се произвежда
от топлоелектрическа централа (ТЕЦ), атомна електрическа централа (АЕЦ)
или друг тип производствена централа, енергията остава с едни и същи каче-
ства и характеристики, т.е. не е възможно АЕЦ да достави до пазара електри-
ческа енергия с различни характеристики като по-високо напрежение или по-
голяма сила на тока. Така разгледаните характеристики на продукта го отнасят
повече към недиференцираните стоки и до голяма степен определят особенос-
тите на пазара на електроенергия. Ето защо, в тази статия приемаме, че елек-
троенергията е недиференцируема стока (commodity), в съответствие с изло-
женото мнение на Чатнани и Бургер, както и в съответствие с развитието на
разбирането през последните години.

1 2 http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/antil58&div=89&id
=&page= , последен достъп 7.11.2013.

1 3 Годишен доклад на организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОECD) относно
същност и варианти на концепцията за съоръженията от съществено значение, 1996 – http://
www.oecd.org/competition/abuse/1920021.pdf – последен достъп. 8.11.2013.

1 4 Madlener, E., М. Kaufmann. Power exchange spot market trading in Europe: theoretical considerations
and empirical evidence, OSCOGEN discussion paper, 2002.
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2. Анализ на основните параметри
на електроенергийния пазар в България

В този анализ релевантният пазар на електроенергия в България се разде-
ля по географски принцип на национален и няколко регионални пазара. Основна
причина за избора на посочения начин са съществуващите регулаторни бариери
за навлизане и достъп на пазарни участници в определени региони. Обемът на
националния пазар на електроенергия в България се определя от вътрешното
производство на електроенергия, вноса, износа и вътрешното потребление. На
следващата таблица е показано развитието в производството и потреблението
на електроенергия в България през последните 5 години.

Таблица 1

Обем на електроенергийния пазар в България
за периода 2007 - 2012 г.15

В сравнение с 2007 г. произведената електрическа енергия в България е
нараснала с почти 22%. По-голямото производство на електроенергия се дължи
предимно на повишаването на износа и лекото повишение на вътрешното по-
требление. За това свидетелства ръстът на износа през 2012 г., който е с близо
42% по-висок, отколкото през 2007г. Временното понижение на нивата на консу-
мация през 2009 и 2010 г. може да бъде отдадено на редица фактори, най-зна-
чимият сред които е настъпилата в световен мащаб икономическа криза.

Националният, както и регионалните пазари на електроенергия, обхващат
два основни вида потребители – домакинства и бизнес потребители. Потребле-
нието при двата вида клиенти изглежда по следния начин (табл. 2):

Таблица 2

Консумирана електроенергия, според типа потребител16

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Нетна произв. електрическа енергия (ГВч 38 991 40 028 38 486 41 659 45 401 47 406
Внос 3 057 3 097 2 662 1 166 1 450 2 353
Износ 7 534 8 441 7 735 9 613 12 110 10 661
Консумирана електроенергия (ГВч) 34 514 34 684 3 3413 33 212 34 741 34 595

)

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Консумирана електроенергия (ГВч) 34 514 34 684 33 413 33 212 34 741 34 595
Домакинства общо (ГВч) 9 376 10 027 10 302 10 559 10 679 10 841
Бизнеспотребители общо (ГВч) 25 138 24 657 23 111 22 653 24 062 23 754

1 5 www.nsi.bg
1 6 Адаптирано по www.nsi.bg
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От таблица 2 се вижда, че консумираната електроенергия от битовите
потребители е малко по-малко от една трета от общата консумация на електро-
енергия в България. Същевременно, за последните години се наблюдава посте-
пенно повишаване на потреблението сред домакинствата. Пазарът на бизнес-
потребители включва всички потребители, който влагат закупената енергия в
производство на стоки и услуги. Посочените данни ясно показват значението
на бизнеспотребителите върху националния пазар на електроенергия. Спадът в
тяхната консумация на електроенергия ясно се изразява в спад на общото коли-
чество консумирана електроенергия през 2009 и 2010 г. Въпреки предоставени-
те данни не е възможно да се придобие добра представа за структурата и спе-
цификата на електроенергийния пазар в България. Ето защо освен за общия
пазар на електроенергия ще бъде дадена информация и за специфичните особе-
ности на пазара.

Преходът от централизирана планова икономика към свободна пазарна
търговия и стремежът за присъединяване към ЕС оказват влияние върху паза-
ра на електроенергия, като се създава т.нар хибриден модел на пазар. Той се
състои от два взаимно свързани дяла – регулиран и свободен. Регулираният
пазар функционира на базата на сигурни договори с обществения снабдител и
обществените доставчици, като цените са регулирани от ДКЕВР и участниците
не сключват сделки за балансиране17 на електроенергия с Електроенергийния
системен оператор (ЕСО). Свободният пазар, от друга страна, е базиран на
цени, които се формират на пазарен принцип и се основава на двустранни дого-
вори и балансиращ пазар. Въпреки че двата пазара действат при различни ус-
ловия, те оперират съвместно и връзката между тях се явява Националната
електрическа компания (НЕК). На фиг. 2 е показана примерна структура на
двата типа пазар на електроенергия.

1 7 Балансирането е процес на изравняване количествата енергия в графиците по всички договори
за покупка с прогнозираното общо потребление на електроенергия за този период.
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Фиг. 3. Схема на пазара на електроенергия в България.18

За да се добие представа за големината на двата сектора от пазара, на в
таблица 3 са показани реализираните количества на всеки от дяловете.

Таблица 3

Дял на потребената ел. енергия в двата сектора от пазара19

От таблица 3 ясно се вижда, че делът на регулирания пазар е от 2 до 3 пъти
по-голям от този на свободния. Друга тенденция, която се очертава, е значител-
ното нарастване на количествата електроенергия, търгувани на регулирания па-
зар, които в последните години отбелязват ръст от 17%. Последната тенденция е

Независими производители на
електроенергияВнос

НЕК

ТЕЦ§ВЕЦ

Износ

Обществен доставчик

Потребители
на ВН

Обществени
снабдители

ЕРП-та

Крайни потребители

Търговци

Привилегировани
потребители

ЕСО

Свободен пазарРегулиран пазар

Година Потреб. ел енергия
общо (ГВч)

Консумация на ел. енергия (ГВч)
регулиран пазар свободен пазар

2008 34 684 24 626 10 058
2009 33 413 25 513 7 900
2010 33 212 28 692 4 520
2011 34 741 29 741 5 000

1 8 Източник: Ганев Петър. Преструктуриране на българския енергиен сектор, Институт за пазар-
на икономика, 2008, Адаптирано по: „Български енергиен сектор“, Министерство на Енергети-
ката и енергийните ресурси, 2008.

1 9 www.nsi.bg
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намаляването на търгуваните количества електроенергия на нерегулирания пазар,
въпреки поставената цел за преминаване към свободна търговия с електроенер-
гия. Причините за по-големия дял на регулирания пазар са разнородни. Най-важни-
те са по-ниската цена на електроенергията и забавянето на промените в енергийно-
то законодателство, което ще позволи на всички потребители да купуват електрое-
нергия по свободно договорени цени. Естествено наличието на два пазара на елек-
троенергия определя и идентифицирането на две пазарни структури.

3. Определяне на типа пазарна структура
на регулирания пазар на електроенергия в България

Поради значителното предимство на количествата електроенергия, търгува-
ни на регулирания пазар в тази статия ще бъде анализирана свързаната с него
пазарна структура и пазарна концентрация. На този етап на отваряне на пазара на
електрическа енергия на регулирания пазар обществените/крайни снабдители, пред-
ставени от трите електроразпределителните дружества доставят и продават по
регулирани цени електрическа енергия на защитените потребители, или това са
домакинствата, т.нар. битови потребители, и фирмите, които имат годишен оборот
по-малко от 19 500 000 лв. и персонал по-малко от 50 (съгласно Директива 2003/54/
ЕО). След изменението в Закона за енергетиката от 2006 г. е необходимо юриди-
ческо и организационно разделяне на дейностите по разпределение на електричес-
ка енергия и оперативно управление на разпределителните мрежи от снабдяването
с електрическа енергия20. На фиг. 3 са представени дяловете на електроразпреде-
лителните дружества в качеството им на търговци на електроенергия:

Фиг. 3. Дялове на крайните снабдители на пазара на електроенергия21

2 0 Закон за енергетиката. Преходни и заключителни разпоредби, § 17.
2 1 Източник: Доклад на независима финансова институция «Карол», във връзка с листването на дял

от компанията Енерго-Про на БФБ, достъпен на http://reports.aiidatapro.com/brokers/Karrol/
EnergoPro_GRID+SALES_Valuation-EN.pdf , последен достъп 8,11,2013.
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Както може да се наблюдава, най-голям пазарен дял има доставчикът за
западна България – ЧЕЗ Електро България. Той възлиза на 27% от пазара, като,
според данни на предприятието, това са 3,3 милиона крайни потребители. След-
ващата по големина на пазарния дял е ЕВН България Електроснабдяване АД.
Нейният пазарен дял от 24% обхваща всички клиенти в Южна България, които
възлизат на 1,5 милиона души. С най-малък дял от електроразпределителните
дружества е Енерго-Про Продажби АД. Неговият дял възлиза на 16% от паза-
ра или 1,1 милиона потребители. Останалите количества електроенергия се по-
делят между НЕК 5% и други търговци на електроенергия на свободния пазар
(28%). Следващата графика (фиг. 4) предоставя информация за пазара на пре-
нос на електроенергия по електроразпределителната мрежа на ниско и средно
напрежение.

Фиг. 4. Дялове на крайните снабдители на пазара
на пренос на електроенергия22

Ако се съберат дяловете на компаниите за всяка от годините ще се полу-
чи резултат от 100%. Това е така, защото трите предприятия заедно притежа-
ват разпределителната мрежа в страната на ниско и средно напрежение. По
този начин на регионално ниво е невъзможно разпределението на електроенер-
гия към защитените потребители от друг, освен от електроразпределителното
дружество.

Анализът показва, че ако релевантният пазар на доставка на електроенер-
гия се ограничи на територията на страната, тогава по трите съществени при-
знака за определяне на пазарната структура, а именно брой продавачи, хомо-
генност на продукта и бариери за навлизане, и при съблюдаване на горепосоче-

2 2 Източник: Доклад на независима финансова институция «Карол», във връзка с листването на дял
от компанията на БФБ, достъпен на http://reports.aiidatapro.com/brokers/Karrol/EnergoPro_GRID+
SALES_Valuation-EN.pdf , последен достъп 8,11,2013
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ните графики може да се изведе заключението, че в национален мащаб регули-
раният пазар на електроенергия има по-скоро олигополен характер. Това се
доказва от факта, че на пазара функционират само трима продавачи, продуктът
е недиференциран и бариерите за навлизане са високи.

Картината се променя, ако за релевантен пазар се приемат трите обособени
географски области, в които оперират трите електроразпределителни дружества.
Съществено значение за определяне на пазарната структура в тези региони имат
бариерите за навлизане на пазара. Определяща роля в това отношение имат лицен-
зиите, които са част от нормативните бариери за навлизане на пазара. По силата на
договорите за приватизация и издадените лицензии за пренос и снабдяване с елек-
троенергия на крайни потребители, електроразпределителните дружества придо-
биват вещни права върху електроразпределителната мрежа на ниско и средно на-
прежение, както и изключителни права за продажбата на електроенергия по регули-
рани цени до крайни клиенти в определените им територии. В таблица 4 са предста-
вени лицензиите, издадени на трите електроразпределителни дружества:

Таблица 4

Лицензиите на електроразпределителните дружества в България23

Всяка двойка титуляри са част от вертикална интегрирана структура и са
собственост на дружество, което притежава мажоритарен дял от техните ак-
ции. В посочените по-горе три географски обособени области на страната елек-
троразпределителните дружества са единствени продавачи на електроенергия
към домакинствата и малките и средните предприятия. Това ги превръща в
монополисти на определените в лицензиите им области. Така при анализа на все-

Титуляр на лицензият Лиценз номе Описание на дейността Срок на
лицензията

„ЕВН България
Електроразпределение“

№Л-140-11/
13.08.2004 г.

Лицензия за обществено
снабдяване с електрическа
енергия

35 (тридесет и
пет) години

„ЕВН България
Електроснабдяване“ АД

№Л-141-11/
13.08.2004 г.

Лицензия за обществено
снабдяване с електрическа
енергия

35 (тридесет и
пет) години

„ЧЕЗ Разпределение
България“ АД

№Л-135-07/
13.08.2004 г.

Лицензия за дейността „раз-
пределение на електрическа
Енергия“

35 (тридесет и
пет) години

ЧЕЗ Електро България” АД № Л-135-
11/29.11.2006 г.

Лицензия за дейността
„обществено снабдяване с
електрическа“

до 13.08.2039 г.

„Енерго про Мрежи“ АД/
„Е.ОН България Мрежи“ АД

№Л-138-07/
13.08.2004 г.

Лицензия за дейността „раз-
пределение на електрическа
Енергия“

35 (тридесет и
пет) години

„Енерго про Продажби“
АД/„ЕОН България“

№Л-139-11/
13.08.2004 г.

Лицензия за обществено
снабдяване с електрическа
енергия

35 (тридесет и
пет) години

2 3 http://www.dker.bg/firmi_listbg.php?LIC=0&P=374&SP=395&OID=
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ки от релевантните географски пазари, на които оперира дадено енергийно друже-
ство, става ясно, че са изпълнени всички условия за наличието на монопол:

1) продавачът на тази територия е само един;
2) продуктът е недиференциран (електрическа енергия);
3) бариерите за навлизане на пазара са много високи (наличие на лицензии

за пренос и снабдяване).
В този смисъл прилагането на инструментите за определяне на пазарната

концентрация става излишно, тъй като те анализират пазарните дялове на фир-
мите, участващи на пазара, а в случая с пазара на електроенергия за защитени
потребители доставчикът е само един и той разполага със 100% пазарен дял по
силата на предоставените му лицензии. Ето защо не е необходимо изчисляване-
то на двата индекса.

Последиците от монополна пазарна структура се изразяват в реализиране
на по-голяма от нормалната печалба за сметка на благосъстоянието на обще-
ството, загуба на ефективност, неефективно използване на ресурсите и липса на
стимули за въвеждане на иновации24. На първо място, при сегашната структура
на регионалните пазари социалните последици за потребителите са лишаване
от правото им сами да избират доставчика си на електроенергия. Битовите
потребители могат да закупуват услугата единствено от предприятието, прите-
жаващо лиценз за съответния регион. Това води до намаляване на доверието в
компаниите и формиране на негативен имидж на „лош монополист“.

Второ, въпреки, че не може да се даде точна прогноза дали либерализирането
на пазара би довело до намаление на цените в България, може да се обърне внима-
ние върху пазари, на които това вече се е случило като Германия25 и Великобрита-
ния и които в краткосрочен план се възползват от предимствата на конкурентния
пазар на електроенергия. Въпреки това, на тези пазари може да се отбележи нара-
стване на цените през последните години, което може да се дължи на високите
инвестиции в нови технологии и изчерпването на традиционните енергоизточници.

На трето място, поради съществуващата регулаторна рамка и съществува-
щата монополна структура, трите електроразпределителни компаниите нямат
стимул да разработват нови продукти за потребителите под формата на нови
ценови пакети, като по този начин ограничават избора на потребителите. Това се
доказва от факта, че през последните 7 години, в които електроразпределителни-
те компании оперират на пазара, те не предлагат различни ценови пакети освен
дневна и нощна тарифа за битовите потребители. За противоположен пример може
да се посочи секторът на телекомуникационните услуги в България, при който
потребителите могат да избират между множество тарифи.

2 4 Krugman, P., R. Wells. Microeconomics, Worth publishers, 2005, p. 346-349.
2 5 Доклад на Университета Комилас Понификал-Мадрид за Института за перспективни техноло-

гични изследвания и Европейската комисия на тема „Ефекти от дерегулацията или повторната
регулация върху технологичното портфолио на ЕС: традиционни и нововъзникващи техноло-
гии“, достъпен на: http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur19829en.pdf , последен достъп, 11,11,2013.
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Следващият резултат е липсата на иновативност в сектора. Липсата на
конкуренция и издигнатите бариери за навлизане на нови участници в пазара
позволява на електроразпределителните дружества да забавят и да не прила-
гат иновативни технологии. Така например, едно от най-важните условия за
прилагане на най-новите технологии в отрасъла (smart grid) е наличието на ли-
берализиран пазар, на който потребителите могат да избират своя доставчик26.
Освен така посочените недостатъци на съществуващата пазарна структура, трябва
да се посочи и неефикастността в сектора като цяло. Така например, за после-
дната година НЕК, която е един от участниците на регулирания пазар, натрупва
задължения в размер на 2,8 млрд. лева, което се обеснява със съществуващата
регулаторна рамка и задължението за изкупуване на електроенергията, произве-
дена от ВЕИ на по-високи цени27. Това означава, че НЕК изкупува електроенер-
гията на преференциално по-високи цени, но я продава на електроразпределител-
ните предприятия на по-ниски цени. Друга вероятност за неефективност на моде-
ла може да се потърси в невъзможността на ДКЕВР да осъществява цялостен
контрол върху разходите на електроразпределителните дружества, поради огра-
ничен капацитет. Това, от своя страна, създава възможност на електроразпреде-
лителните предприятия да завишават признаваните разходи и по този начин да
влияят върху крайната цена на електроенергия. Неефективността в сектора, по-
родена от държавните регулации, повдига въпроса за това, как се регулира па-
зарът и как се калкулират цените за крайните потребители.

Като цяло функциите и начините, по които ДКЕВР регулира пазара на елек-
троенергия са описани в Закона за енергетиката28 и Наредбата за регулиране на
цените на електрическата енергия29. Така, за да се достигне до крайната цена на
електроенергията за защитените потребители се минава през средните етапи:

1) Изкупуване на произведената електроенергия за регулиран пазар от кон-
венционални и възобновяеми източници по регулирани цени от обще-
ствения доставчик (НЕК).

2) Формиране на т.нар. енергиен микс, в който се включват цените на заку-
пуване на електроенергия от всички производители – АЕЦ, ТЕЦ и възоб-
новяеми енергоизточници от обществения доставчик. Изчислява се сред-
на цена на произведената електроенергия.

3) Добавят се разходите за пренос и достъп до мрежите на високо и ниско
напрежение, които също са регулирани от ДКЕВР.

4) Добавят се добавки за пренос на електрическа енергия, произведена от
възобновяеми енергоизточници, комбинирано производство и конденза-
ционни централи (подтип на ТЕЦ).

5) Формира се цената за крайните потребители.

2 6 Ardito, L. G. Procaccianti, G. Menga, M. Morisio. Smart Grid technologies in Europe: An Overview,
Energies, 2013, p. 251-276.

2 7 Михайлова, Г. Ликвидния срок в енергетиката увеличава дълговете. В. Капитал, 2013.
2 8 Закон за енергетиката.
2 9 http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/ordinance_electro.pdf
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От една страна, регулирането на цените осигурява сигурност и ниски раз-
ходи за потребителите, както и насърчаване на закупуването на електроенер-
гия от възобновяеми енергоизточници, но, от друга страна, нарушава пазарния
механизъм и поставя някои от участниците в неизгодна позиция, какъвто беше
примерът с НЕК.

Заключение

Електроенергията е стока, която се отличава от другите стоки по своята
същност. Развитието на енергийното законодателството през последните годи-
ни създава два обособени пазара, като всеки се отличава с различна пазарна
структура. Пазарната структура на регулирания пазар в национален мащаб може
да се определи като олигополна. От друга страна, може да се обобщи, че в
географски аспект пазарната концентрация на трите релевантни географски
пазари е с монополистичен характер и трите електроразпределителни друже-
ства в България заемат монополно положение в обслужваните от тях области.
Това се определя от наличието на бариери за навлизане на пазара, като най-
голямо значение за формиралата се структура оказват издадените лицензии за
търговия и пренос с електрическа енергия на трите електроразпределителни
компании. Това оказва като цяло негативно влияние върху ефективността на
пазара и ползите за потребителите на електроенергия.

ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND THE DEGREE
OF CONCENTRATIONOF THE ELECTRIC POWER MARKET IN BULGARIA

PhD student Georgi Georgiev

Abstract

The article examines the market for electricity in Bulgaria, beginning with a study of
electric power in an economic aspect and determining the main characteristics, which set it
apart from the remaining products. Having clarified the concept, there is analyzed the market in
some of its principal characteristics such as traded amounts and participants and are identified
the major participants. There is defined the type of concentration of the regulated market at the
national and regional level by drawing out the causes and consequences of the market for
electricity thus formed.

Key words: electric power, market, structure, concentration.
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Econ Lit – M 410

ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО
И ПОЛЕЗНОСТТА НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ас. Гергана Цончева

Въведение

Качествената счетоводна информация има съществено значение за голям
брой потребители, тъй като от нея зависи и качеството на взетите решения.
Предоставянето на вискокачествена и полезна счетоводна информация е пред-
поставка за повишаване на ефективността на предприятието. Полезността на
счетоводната информацията се свързва с това, доколко тя в даден момент съот-
ветства на конкретните нужди и как съдейства за решаването на даден въпрос.
Тя се обуславя от качеството на счетоводната информация. Полезна е онази
информация, която, благодарение на притежаваните потребителски свойства, е
потребна, нужна на ползвателите, предоставена е своевременно и е използвана
за изпълнение на конкретна дейност и за осъществяване на пряката или обрат-
ната връзка между съставителите и ползвателите £.

Измерването и оценката на качеството и полезността на счетоводната
информация са от особена важност, тъй като с това не само ще се подобри
качеството при вземането на икономически решения от потребителите, но това
ще доведе и до подобряване на общата пазарна ефективност на предприятието.

Основната цел на тази статия е да се представи примерна методика за
измерване и оценка на качеството и полезността на счетоводната информация.
Това изисква да бъдат разработени примерни скали и таблици, които при из-
вършването на такъв вид изследване, да позволят да се установи до каква сте-
пен финансовите отчети отговарят на всяка от качествените характеристики
поотделно и в комбинация. Първо, ще се конструира един примерен инстру-
ментариум за измерване и оценка на качеството и полезността на счетоводна-
та информация, въз основа на качествените характеристики, които се
изискват от Американския борд по счетоводни стандарти (FASB) и Съвета
по международни счетоводни стандарти (СМСС) в Концептуалната рамка.
Второ, ще бъде разгледана литературата, свързана с оценката и измерването
на качеството и полезността на счетоводната информация1. На трето място,
ще бъдат изведени и няколко хипотези, които при прилаганетo им в дадено
предприятие ще бъдат доказани или отхвърлени.

За постигане на така формулираната цел могат да бъдат поставени и след-
ните задачи:
1 Beest, van Ferdy, В. Geert, S. Boelens. Quality of Financial Reporting: measuring qualitative

characteristics. Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen, Nice Working
Paper 09-108, April 2009.
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- да се представят някои от основните качествени характеристики, залег-
нати в литературата и концепуалната рамка за финансово отчитане;

- да се изведат работни хипотези;
- да се разработи методика за измерване и оценка на качеството на сче-

товодната информация;
- да се представят примерни обобщаващи таблици, свързани с определя-

не равнището на качеството на счетоводната информация в годишните
финансови отчети на избраните предприятия.

I. Теоретични апекти за измерване и оценка
на качеството на счетоводната информация

Един от основните проблеми в счетоводната литература и практика
е този, свързан с измерването и оценката на това счетоводно качество.

Американският борд по счетоводни стандарти и Съветът по междуна-
родни счетоводни стандарти2, приеха новата подобрена Концептуална рам-
ка за финансово отчитане [ED – Exposure Draft]3, която включва всички
съществени характеристики, които определят една счетоводна информация като
качествена.

Методиката за измерване на качеството е целесъобразно да включва всич-
ки качествени характеристики, тъй като те определят полезността на взетите
решения на база финансово-отчетната информация4.

За получаването на по-добри резултати5 примерната методика за измер-
ването и оценката на качеството на финансовата отчетност би могла да се
базира на две проучвания. Първо, необходимо е изследването да се основа-
ва на анкетно проучване, отправено към инвеститорите, които са на-
правили най-големите инвестиции в българските предприятия6 за съот-

2 FASB (2008). Financial Accounting Series, Statement of Financial Accounting Standards No. 1570-
100: Exposure Draft on an Improved Conceptual Framework for Financial Reporting. Norwalk.

3 Като резултат от съвместния проект на СМСС и FASB (Борда по Американски счетоводни
сатндарти), те разработиха нова съвместна Концептуална рамка, която включва целите на финан-
совата отчетност свързаните с тях качествени характеристики, на които счетоводните стандарти
следва да се основават. През май 2008 г. СМСС и FASB (Борда по Американски счетоводни
сатндарти) публикуваха проекта за обсъждане на „Една подобрена Концептуална рамка за фи-
нансово отчитане. Тази Концептуална рамка представлява основата на счетоводните стандарти”.
Прилагането на целите и качествените характеристики трябва да доведе до високо качество на
счетоводните стандарти, което, от своя страна, трябва да доведе до високо качество на финансова
отчетност, която да е полезна при вземането на решения.

4 http://www.fasb.org/project/completed_past_projects.shtml ; (дата: 30.08.2013 г.)FASB. Completed/
Past Agenda Projects. Available (accessed July 13 2008).

5 Авторът не ангажира със своето мнение относно въпроса за избора на методиката за измерване и
оценка на качеството на финансовата отчетност.

6 Изборът на предприятията с най-големи инвестиции е базиран на това, че инвеститорите са едни
от основните потребители на финансовите отчети. Оценката дадена от инвеститорите, би могла да
ни покаже на каква основа те са вземали тези свои инвестиционни решения, както и от каква
информация се нуждаят за да инвестират в дадено предприятие.
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ветната година. В анкетната карта могат да бъдат включени въпроси относно
качествените харакреристики, на които трябва да отговарят финансовите отчети,
за да се счете, че те са с високо качество на представената информация. Второ-
то проучване следва да бъде на база емпирично изследване на отчетите на
българските предприятия, в които са направени точно тези най-големи
инвестиции (вж. Приложение 1). Въз основа на него става възможно да се из-
следват качествените характеристики на счетоводната информация. В резултат
на това е възможно да се отговори до каква степен информацията в годишните
отчети на предприятията отговаря на изискванията, свързани с качествените ха-
рактеристи, определящи дали информацията е на високо, средно или ниско равни-
ще. И в заключение, въз основа на тези две успоредни изследвания би могло да
се докажат или отхвърлят хипотезите, изведени в литературата, съответните из-
води и препоръки относно качеството на представяната информация в годишните
отчети и доклади. Изборът за такова успоредно проучване за измерване и
оценка на качеството и полезността на счетоводната информация (ан-
кетно проучване към инвеститори и емпирично изследване на финансови
отчети) е повлиян от това, че едни от основните потребители на финан-
совата отчетност са именно инвеститорите, които вземат своите реше-
ния на база финансовите отчети на предприятията.

При изграждането на един измервателен инструмент, бихме могли да се
позовем преди всичко на литературата, която определя качеството на финансо-
вата отчетност по отношение на основните права и подобряване на качествени-
те характеристики, които са в основата на полезността, както е определено
в Концептуалната рамка. Основните качествени характеристики (т.е. умест-
ност и достоверно представяне, разбираемост и сравнимост - съпоста-
вимост) са едни от най-важните и определят до голяма степен съдържанието
на информацията за финансово отчитане. Повишаването на равнището на каче-
ствените характеристики води до подобряване на полезността и ефективността
при вземане на решения.

ХИПОТЕЗА 1 (Х 1) – Приемаме, че счетоводната информация би могла
да се квалифицира като качествена, ако отговаря на изведените в концептуал-
ната рамка и в някои международни счетоводни изследвания качествени ха-
рактеристики, а именно: уместност, достоверно представяне, разбираемост и
съпоставимост (сравнимост)7.

С помощта на скала би могло да се представи и равнището на качество –
ниско, средно или високо качество на представената счетоводна информация
във всяко едно от изследваните предприятия.

Скалата за измерване равнището на качеството на представяната инфор-
мация от общо четирите качествени характеристики включва:

- 0 - 1 – ако не е спазена нито една от тези 4 качествени характеристики
или 1 – равнището на представяната счетоводна информация, би могло
да се счете за ниско;

7 http://www.ru.nl/nice/workingpapers – дата: 12.04.2012.
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- 2 - 3 – ако са спазени от 2 до 3 от качествените характеристики, би
могло да се счете, че равнището на качеството на представяната
счетоводната информация е средно;

- 4 – само ако са спазени и приложени всичките четири качествени ха-
рактеристики ще се счита, че равнището на представената счето-
водна информация е високо.

На следващо място ще бъдат представени поотделно четирите качестве-
ни характеристики, както и техните елементи, с помощта на които ще бъдат
изведени и някои други работни хипотези.

УМЕСТНОСТ (Relevance)

Въз основа на предварително проучената литература, уместността се оп-
ределя в три точки, отнасящи се до прогнозната и настоящата стойност.

Прогностичната стойност изрично се позовава на информация относно
способността на предприятието да генерира бъдещи парични потоци.Прогностич-
ната стойност, като най-важен показател, е от значение за вземането на полезни
решения с помощта на три елемента. Първият елемент измерва степента, в
която годишните отчети дават далновидни изявления. Далновидените изяв-
ления обикновено описват очакванията на ръководството за бъдещото раз-
витие на компанията. За потребителите на годишния отчет тази информа-
ция е от значение, тъй като управлението има достъп до лична информация
за изготвянето на прогнозите, която не е налична за другите заинтересова-
ни страни8 [R1]. Вторият елемент измерва до каква степен годишните отчети
оповестяват информация по отношение на бизнесвъзможностите и рисковете. [R2]

Джонас и Бланше9 твърдят, че ако информацията в годишния отчет е една
обратна връзка с потребителите на годишния доклад за предишни сделки или
събития, това ще им помогне да потвърдят или променят техните очаквания [R3].

Всички тези елементи, характеризиращи качествената характеристика „уме-
стност”, водят до формулирането на втората хипотеза в тази разработка, а имен-
но ХИПОТЕЗА 2. Би могло да се приеме, че качествената характеристика „уме-
стност” ще е на лице тогава, когато и трите елемента, които я съставляват, са
изпълнени. Трите елемента са с еднаква важност. Приемаме и следната ска-
ла за измерване равнището на качествената характеристика „уместност”:

- 0 - 1 – ако не е на лице нито един или само един от елементите, опреде-
лящи „уместността”, това би могло да означава, че равнището на уме-
стността в годишните отчети е ниско;

- 2 – ако са на лице два от елементите, определящи „уместността”, това
би могло да означава, че равнището на уместността в годишните
отчети е средно;

8 Bartov, E. & Р. Mohanram. Private information, earnings manipulations, and executive stock-option
exercises. The Accounting Review,2008, 79(4), 889-1010.

9 Пак там.
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- 3 – ако са на лице и трите елемента, определящи „уместността”, това
би могло да означава, че равнището на уместността в годишните
отчети е високо.

ДОСТОВЕРНО ПРЕДСТАВЯНЕ (Faithful representation)

Достоверно представяне е втората основна качествена характеристика, ко-
ято е разработена в новата Концептуална рамка. За да бъдат представяни досто-
верно икономическите явления, информацията в годишните отчети трябва да бъде
пълна, неутрална и без съществени грешки. В съответствие с предварително
проучената литература (Dechev; Jonas; Maines & Wahlen) , достоверното пред-
ставяне се измерва с помощта на следните елементи, отнасящи се до неутрал-
ност, пълнота, свобода от материална грешка и възможност за контрол. Botosan10,
твърди, че е трудно да се измери достоверното представяне директно само с
оценка на годишния отчет, тъй като информацията за реалните икономически
явления е необходима за осигуряване на достоверно представяне.

Първият елемент, се отнася до “свобода от пристрастност” на
проблема. Изготвеният годишен отчет не може да бъде напълно свобо-
ден от пристрастия, тъй като икономическите явления, представени в
годишните отчети често се измерват в условията на несигурност. Пора-
ди това е важно да се разгледа предоставената аргументация за различ-
ните оценки и предположения, направени в годишния отчет11. [F1]

Вторият елемент определя, че валидните и добре обоснованите ар-
гументи на счетоводните принципи увеличават вероятността на съста-
вителите напълно да разбират измерването на качеството. Това ще на-
мали възможността за неумишлени материални грешки във финансови-
те отчети. [F2]

Третият елемент определя, че понятието достоверно представя-
не, неутралност, се определя като “липса на предубеденост, насочена
към постигане на предварително зададен резултат или предизвикване на
специално поведение“. Неутралността се отнася до обективно предста-
вяне на събитията. Тя обхваща, както положителните, така също и не-
гативните явления и факти. [F3]

Четвъртият елемент се свързва с това, да се измери достоверното пред-
ставяне, което се отнася до неквалифициран одиторски доклад. Различни ав-
тори са изследвали въздействието на одита и одиторския доклад за иконо-
мическата стойност на предприятието (напр. Gaeremynck & Willekens12,
Kim et А; Willeken). Maines и Wahlen дори твърдят, че неквалифицираният оди-

1 0 Botosan, C. Discussion of a framework for the analysis of risk communication. The International
Journal of Accounting, 2004, Vol. 39, pp.289-295.

1 1 G. & Blanchet, J. Assessing Quality of Financial Reporting. Accounting Horizons, 2000, 14(3), 353-363.
1 2 Gaeremynck, A. & М. Willekens. The Endogenous Relationship between Audit-Report Type and

Business Termination: Evidence on Private Firms in a Non- Litigious Environment. Accounting and
Business Research, 2005, 33(1), 65-79.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
60

торски доклад е необходимо условие за да се счита, че счетоводната информа-
ция може да се възприема като надеждна или вярно представена [F4].

И накрая, все по-важен фактор в годишния отчет, свързан с досто-
верното представяне, е отчетът/докладът за корпоративното управле-
ние. Корпоративното управление може да се определи като съвкупност
от механизми, чрез които предприятието организира и споделя отговорността
да се ръководи и контролира. По-конкретно, корпоративното управление
увеличава вероятността за точно представяне на информация (Sloan, R.13) [F5].

Всички тези 5 елемента характеризиращи качествената характеристика
„достоверно представяне”, водят до формулирането на третата хипотеза в тази
разработка, според която може да се приеме, че качествената характеристика
„достоверно представяне” ще е на лице тогава, когато и петте елемента, които
я съставляват са изпълнени. Петте елемента са еднакво важни. Приемаме
и следната скала за измерване равнището на качествената характеристика
„достоверно представяне”:

ХИПОТЕЗА 3
- 0-2 – ако не е на лице нито един или до два от елементите, определящи

„достоверното представяне”, това би могло да означава, че равнище-
то на достоверното представяне в годишните отчети е ниско;

- 3-4 – ако са на лице 3 или 4 от елементите, определящи „достоверното
представяне”, това би могло да означава, че равнището на достовер-
ното представяне в годишните отчети е средно;

- 5 – ако са на лице и петте елемента, определящи „достоверното пред-
ставяне”, това означава, че равнището на достоверното предста-
вяне в годишните отчети е високо.

РАЗБИРАЕМОСТ (Understandability)

Разбираемостта определя качеството на информацията, като по-
зволява на потребителите да разберат нейното значение. Разбираемос-
тта ще се увеличи тогава, когато информацията е класифицирана и когато тя се
характеризира и представя ясно и стегнато. Разбираемостта би могла да се
измери с помощта на четири елемента. Те следва да измерят и оценят про-
зрачността и яснотата на информацията, представена в годишните
отчети14.

Първо, класифицираността на информацията се отнася до това,
колко добре и организирано се представя информацията в годишния от-
чет. Ако годишният отчет е добре структуриран и сравнително лесно може да
се разбере къде да се търси конкретна информация, то това е предпоставка за
1 3 Sloan, R. Financial accounting and corporate governance: a discussion. Journal of Accounting and

Economics, 2003, 32, р. 335-347.
1 4 Iu, J. & С. Clowes.Evaluating a measure of content quality for accounting narratives (with an empirical

application to narratives from Australia, Hong Kong, and the United States), 2004, Working paper
series.
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по-качествено представяне на счетоводната информация във финансовите от-
чети [U1]. Освен това, разкриването на информация, и по-специално на
бележките към баланса и отчета за доходите, може да бъде ценно в усло-
вията за разясняване и осигуряване на по-добро представяне на приходите в
цифри15 [U2].

Освен това, наличието на табличен или графичен формат може да
подобри разбираемостта [U3]. Когато съставителят на годишен отчет
използва думи и изречения, които са лесни за разбиране, читателят ще
бъде в състояние по-добре да разбере съдържанието. Ако използването
на технически термини е неизбежно, следва да се даде допълнително
обяснение в речник или бележка под линия, което може да увеличи разби-
раемостта на информацията [U4].

Всички тези четири елемента, характеризиращи счетоводното качество
„разбираемост”, водят до формулирането на следващата хипотеза в тази раз-
работка. Въз основа на нея може да се приеме, че качествената характеристи-
ка „разбираемост” ще бъде на лице, когато и четирите елемента, които я състав-
ляват са изпълнени. Четирите елемента са еднакво важни. Приемаме и след-
ната скала за измерване нивото на качествената характеристика „разбирае-
мост”:

ХИПОТЕЗА 4
- 0-1 – ако не е на лице нито един или само един от елементите, определя-

щи „разбираемостта”, това би могло да означава, че равнището на
разбираемостта в годишните отчети е ниско;

- 2-3 – ако са на лице 2 или 3 от елементите, определящи „разбираемос-
тта”, това би могло да означава, че равнището на разбираемостта в
годишните отчети е средно;

- 4 – ако са на лице и четирите елемента, определящи „разбираемостта”,
това означава, че равнището на разбираемостта в годишните от-
чети е високо.

СЪПОСТАВИМОСТ (Comparability)

Качествена характеристика съпоставимост (сравнимост) е тази, която
„позволява на потребителите да идентифицират приликите и разли-
ките между две икономически явления. Съпоставимостта се измерва
с помощта на четири елемента, които се фокусират върху последователността.

“Последователността се отнася до използването на една и съща
счетоводна политика и процедури, от период до период, в рамките на
предприятието или в един период между всички единици (предприя-
тия)”. Според доклада за новата Концептуална рамка, предприятията трябва
да се стремят към сравнимост чрез последователност. Новата информа-

1 5 Beretta, S. & S. Bozzolan. A framework for the analysis of firm risk communication., 2004, The
International Journal of Accounting, 39, 265-288.
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ция, правилата или регламентите, по принцип принуждават предприятията да
променят оценките, преценките и счетоводните си политики. [C1, C2].

Сравнимостта не се отнася само до последователността от изпол-
зването на счетоводните процедури на една компания; тя също така се
отнася и до съпоставимостта между различните предприятия [C3]. В
допълнение, съотношенията (финансовите показатели) и индексите могат да
бъдат полезни тогава, когато се сравняват с успехите на други предприятия
[C4].

Всички тези четири елемента, характеризиращи счетоводното качество
„съпоставимост”, водят до формулирането на последната хипотеза в тази раз-
работка. Въз основа на нея може да се приеме, че качествената характеристи-
ка „съпоставимост” е на лице тогава, когато и четирите елемента, които я ха-
рактеризират са изпълнени. Тези четири елемента са еднакво важни. При-
емаме и следната скала за измерване нивото на качествената характеристика
„съпоставимост”:

ХИПОТЕЗА 5
- 0-1 – ако не е на лице нито един или само един от елементите, определя-

щи „съпоставимостта”, това би могло да означава, че равнището на
съпоставимостта в годишните отчети е ниско;

- 2-3 – ако са на лице от 2 до 3 от елементите, определящи „съпостави-
мостта”, това би могло да означава, че равнището на съпоставимо-
стта в годишните отчети е средно;

- 4 – ако са на лице и четирите елемента, определящи „съпоставимост-
та”, това означава, че равнището на съпоставимостта в годишни-
те отчети е високо.

II. Методически аспекти за измерване и оценка
на качеството на счетоводната информация

Обобщения на резултатите от примерно практическо проучване в избрани
базисни предприятия и инвеститори, относно измерването на качеството на
финансовата отчетност на база нейните качествени характеристики са пред-
ставени в таблица 1.



63
Статии

Та
бл

иц
а 

1



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
64



65
Статии

Та
бл

иц
а 

2

П
ри

м
ер

на
 о

бо
бщ

ен
а 

оц
ен

ка
 з

а 
ра

вн
ищ

ет
о 

на
 к

ач
ес

тв
от

о 
на

 с
че

то
во

дн
ат

а 
ин

ф
ор

м
ац

и
 н

а 
из

сл
ед

ва
ни

те
 п

ре
дп

ри
ят

ия



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
66

Таблица3

Абсолютен и относителен дял на предприятията според равнището
на качеството на счетоводната информация

Заключение

Изработването и последващото тестване на инструментариум, с помоща
на който да се измери, а впоследствие и да се направи оценка за равнището на
качеството и полезността на представяната счетоводна информация в годиш-
ните финансови отчети, e необходимо. Поради тази причина бяха определени и
изведени няколко елемента от фундамента, които са съставна част от каче-
ствените характеристики (определени в Концептуалната рамка), с помощта на
които би могло да се измери качеството на счетоводната информация. Цялост-
ната оценка на качеството на финансовите отчети е необходима, тъй като може
да се подобри качеството на вземане на икономически решения от потребите-
лите и подобряване на общата пазарна ефективност, като по този начин се на-
малява цената на капитала за предприятията.

Реализацията на основните изисквания, критерии и показатели за оценка
на качеството на счетоводната информация създава необходимите предпос-
тавки за възприемане на универсална методика за неговото измерване. Това
ще допринесе за сравнимост на качеството и полезността на информацията.
Освен това, резултатите от изследването на качеството на информацията чрез
адекватни механизми са неотменимо условие и за качествената оценка на съста-
вителите на финансовите отчети.

Абсолютен и относителен дял

Предприятия

Абсолютен дял на
изследваните
предприятия

Относителен дял
на изследваните

предприятия
Предприятия с ниско равнище на качеството на
счетоводната информация

Предприятия със средно равнище на качеството
на счетоводната информация

Предприятия с високо равнище на качеството
на счетоводната информация
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Приложение 1

Предприятията с най-големи инвестиции през 2013 година
(по данни на Министерство на икономиката,

енергетиката и туризма)

MEASURING  AND  ASSESSING  THE  QUALITY
AND USEFULNESS  OF  ACCOUNTING  INFORMATION

Assist.  Prof.  Gergana  Tsoncheva

Abstract

High quality accounting information is of key importance for a large number of users, as it
influences the quality of the decisions made. Providing high quality and useful accounting information
is a prerequisite for the efficiency of the enterprise. Usefulness is determined by the quality of
accounting information. Measuring and assessing the quality and usefulness of accounting
information are of particular importance, as these activities will not only enhance the quality of
economic decision-making for the users, but the overall market efficiency of the business as well.

Key words: evaluation, methods, quality, efficiency, accounting information.
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МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ
НА ОЦЕНКАТА НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ

Ас. д-р. Пламена Недялкова

Вътрешният одит през годините доказа своето важно предназначение както
за публичния, така и за частния сектор. Като всяка конструктивна дейност,
вътрешният одит притежава своя методология. Методологията за оценяване
на вътрешния одит, която е част от конструктивните елементи на вътрешноо-
дитния механизъм, е все още дискусионен въпрос. Липсата на единен утвърден
алгоритъм за оценяване качеството на вътрешния одит, който да е адекватно
стуктуриран, прилагайки стандартите за вътрешен одит и следвайки принципи-
те на одита, са основните предпоставки за определянето на целта на статията,
а именно систематично да се представи методологията за оценка на вътреш-
ния одит, както в публичния, така и в непубличния (частния) сектор. Обект на
изследване са методите за оценка на вътрешния одит. За постигане на така
поставената цел е необходимо да се решат следните основни задачи:

1. Да се представят основните методи за оценка на качеството на вътреш-
ния одит в публичния сектор.

2. Да се анализират методите за оценка на качеството на вътрешния одит
в непубличния (частния) сектор.

3. Да се направи сравнение между представените в статията методи.

1. Методи за оценка на качеството на вътрешния одит
в публичния сектор

Когато става въпрос за оценка на вътрешния одит, следва всеки оценител
да даде отговор на следните няколко съществени въпроса, а именно:

1. Кой е обектът за оценяване? – Дали обект на оценяване е цялата
Система на държавен финансов контрол (СДФК); дали обект на оценя-
ване е утвърдената от всяка организация от публичния сектор Система
за финансово управление и контрол (СФУК); дали обект на оценяване е
самият вътрешен одит, като елемент на СДФК; дали обект на оценява-
не е функцията на вътрешния одит и т.н.

2. Какво ще се оценява? – Дали ще се оценява естеството на оценявания
обект; дали ще се оценява ролята и значението на оценявания обект;
дали обект на оценяване са индивидуалните конструктивни елементи,
изграждащи оценявания обект и т.н.

3. Как ще се оценява? Въпреки, че така задедния въпрос е на последно
място, той е съществен, тъй като трябва да се избере подходоящата
методика за оценка, която се базира на правилния отговор на предход-
ните два въпроса.

4. Кой ще извърши оценяването? – Това е съществен въпрос от гледна
точка за избора на оценъчен метод, дали оценяващият орган е вътре-
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шен или външен за оценявания обект. Правомощията на оценяващия
орган определят, от една страна, оценявания обект, а така също и мето-
дите за оценяване.

Нормативното регламентиране на изискването за оценяване на IA (Internal
audit) през годините съществено се промени следвайки световните изменения-
та в политико-иномическата конюнктура. Утвърждаването и последващото из-
менение на международните одиторски стандарти за вътрешен одит; приема-
нето на Закона Sarbanes – Oxley през 2002 г.; ратифицирането на рамките за
вътрешен одит COSO, COCO, ERM; въвеждането на системи за управление
на качеството като TQM (Total Quality Management), а на по-късен етап въвеж-
дането на стандартите по качеството, както в публичния сектор, така и в не-
публичния сектор, са все фактори, оказващи влияние върху изменението на
методиката за оценка на вътрешния одит.

Правомощията за оценяване на Системата за държавен финансов контрол
(СДФК) са предоставени на Европейския съвет, Европейската комисия и Евро-
пейската Сметна палата (INTOSAI). Европейската комисия се разделя на две
отделни подкомисии, а именно Европейската комисия за икономически и финан-
сови въпроси и Европейската служба за борба с измамите (OLAF). СДФК се
оценява от различни аспекти от така посочените институции, в зависимост от
това, дали оценяваната системата е на държава-членка на ЕС, или се оценява
адаптираността и хармонизираността на СДФК с копенхагенските критерии на
ЕС към кандидат страните. Оценяването и в двата случая е насочено към гра-
дивните елементи на СДФК, с цел да се утвърди чрез нормативните актове
одита в публичния сектор; да се въведе или усъвършенства (ако има въведена)
Системата на финансово управление и контрол (СФУК); утвърждаването на
инспекционната дейност; въвеждането на централно хармонизирано звено, чия-
то основна цел е предоставянето на методология за осъществяване на вътреш-
ния одит и насоки за изграждането на СФУК.

В България обобщена оценка за състоянието и качеството на въпрешния
одит в публичния сектор се дава от Дирекция „Вътрешен одит“ към Министер-
ство на финансите. Дирекцията е сравнително нова – тя съществува от 2005 г. и
е създадена с цел изпълнение на ангажиментите, поети в процеса по присъеди-
няването на България към ЕС. Дирекцията изпълнява функциите на централно
хармонизиращо звено с две обособени направления, отговорни за методология-
та и хармонизацията на системите за финансово управление и вътрешен одит.
До 2005 г. тази функция се изпълянаваше от отдел „Методология на бюджетния
контрол“ и дирекция „Хармонизация и методология на одитната дейност“ в Аген-
ция за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК).1 Дирекция „Вътрешен
одит“ изготвя Консолидиран годишен доклад за състоянието на системата за
финансово управление и контрол и вътрешен одит. Докладът се внася от мини-
стъра на финансите за обсъждадане на дадената консолидира оценка за състо-

1 Нова дирекция става централно звено на системите за финансово управление, контрол и вътре-
шен одит – www.econ.bg, видяна на 10.03.2014.
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янието на СФУК и вътрешния одит в публичния сектор. От своя страна, Мини-
стерският съвет, след като го разгледа и одобри, го предоставя на Народното
събрание и на Сметната палата.

Консолидираната оценка за вътрешния одит в публичния сектор е външна
оценка. Изготвя се спазвайки изискванията на: международните стандарти за
вътрешен одит в публичния сектор; Закона за финансово управление и контрол
в публичния сектор (ЗФУКПС);2 Закона за вътрешния одит в публичния сектор
(ЗВОПС) и Наредба № 1 от 17.01.2011 г. за условията, реда и начина за из-
вършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност.

Въпросът за оценяването на вътрешния одит е рагледан в присъщите за
дейността международни стандарти за професионални практики по вътрешен
одит (Intermediate Pharmacy Practice Experience – IPPE). В международен план,
най-добрите практики по вътрешен одит, посочени от Института на вътрешни-
те одитори (Institute of Internal Auditors – IIA), изсикват извършването на неза-
висима оценка за качеството на функцията по вътрешен одит най-малко на все-
ки пет години. Чрез международен одиторски Стандарт 1300, Институтът на
вътрешните одитори има за цел да даде възможност за оценка на съответстви-
ето на дейността на вътрешния одит с определението за вътрешен одит и оста-
налите приети стандарти. Останалите одиторски стандарти допълват част от
изискванията на Стандарт 1300 (Standard 1300) . Така например, Стандарт 1312
(Standard 1312) изисква всеки вътрешен одитен отдел, да се подложи на външна
оценка за качеството най-малко веднъж на всеки пет години от независим
външен оценител за организацията.3

Стандарт 1311 регламентира вътрешните оценки, които вътрешните оди-
тори следва да осъществяват, спазвайки изискваята на разработената Програ-
ма за осигуряване на качеството и за утвърждаването на вътрешния оидт. Про-
грамата следва да е разработена от Ръководителя на вътрешния одит, спазвай-
ки изискванията на Стандарт 1300 и Стандарт 1310. Програмата трябва да е
разработена в съответствие с дефиницята за вътрешен одит, Стандартите и
Етичния кодекс на вътрешните одитори. Програмата трябва да включва, както
вътрешни, така и външни оценки. Следва да е насочена освен това и към оценя-
ване ефикасността и ефективността на дейността по вътрешен одит и да иден-
тифицира възможности за подобрения.4

Считаме, че недостатък на стандартите е, че поставят на регламентирано
изискване за оценяване на вътрешния одит, но не представят методологията на
този процес. Може да се приеме, че това основната причина в практиката да се
прилагат различни оценъчни модели и подходи. Според проф. д-р. ик.н. К. До-
нев „в резултат на възприемането на различни подходи към изследване на из-

2 ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР. Обн.
ДВ, бр. 21, от 10 Март 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г.,
изм. ДВ. бр.98 от 13 декември 2011, изм. ДВ. бр. 15 от 15 февруари 2013.

3 Quality Assessment of Internal Audits - www.qfinance.comt, видяна на 05.03.2014.
4 Стандарти за международни професионални практики по вътрешен одит – IPPE.
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мерването и оценката се получава и различно разнообразие в становищата по
отношение, същността, съдържанието, етапите и начините на ползване на ин-
формацията от оценките и измерването“.5 Така например, Vikram Desai и Robin
W. Roberts6 предлагат модел, който се базира на оценяване на трите основни
отличителни характеристики на вътрешния одит, проявяващи се при изпълне-
ние на възложените задачи, а именно: компететност, изпълнение на работата и
обективност. Предложеният модел е усъвременен вариант на предложения преди
години модел на Maletta (1993) и Krishnamoorthy (2002). Усъвремененият
модел е наречен „Gener-ates“. Този модел, според неговите създатели, е насо-
чен по-точно към оценяване функцията на вътрешния одит чрез оценяване на
конпететността, изпълнението на работата и обективността на вътрешните
одитори. Новият модел не изисква оценяване на условните вероятности. Моделът,
който предлагат Vikram Desai и Robin W. Roberts е всеки фактор, оказващ влия-
ние върху вътрешния одит да се изследва и анализира. Според създателите на
този модел, компетентността, изпълнението на работата и обективността могат
стойностно да се представят прилагайки различни оценъчни скали. Предложени-
ят модел се нарича още Модел на взаимовръзките (според създателите му).
Моделът анализира взаимовръзката между събраните доказателства и трите
фактора: компетентност, изпълнение на работата и обективност. Най-важното за
този модел е, че въз основа на него може да се определи необходимостта от
включването на допълнителни одитори към одитния процес по всяко време на
протичането на контролния процес. Моделът се представя по следния начин:7

SS = CY WS OY (1)
или Sw = Cn  Wn  On (2)

Всички променливи, в така представения модел имат две стойности. На-
пример, компетентният фактор (The Competence factor (C)), може да приеме
две възможни стойности: вътрешните одитори да са или компетентни (Cy) или
да са некомпетентни (Cn). По подобен начин изпълнението на работата (Work
Performance (W)) може да бъде изпълнена задоволително (Ws) или незадово-
лително (Wn) и съответно вътрешните одитори могат да бъдат обективни (Oy)
и необективни (On). Следователно, според представените функционални зави-
симости, в така предложения модел, вътрешният одит е качествен само ако
вътрешните одитори са компетентни (Cy), изпълняват работата си задоволи-
телно (Ws) и са обективни (Oy), т.е. функционалната зависимост е от вида (1).
Вътрешеният одит се приема за некачествен, когато вътрешните одитори са
некомпетентни (Cn), изпълняват работата си незадоволително (Wn) и не са обек-
тивни (On), т.e зависимостта е представена чрез формула (2).

5 Донев, К. Теория на финансовия контрол. Изд. Наука и икономика. 2010, с. 49.
6 Desai, V., R. Roberts. An Analytical Model for External Auditor Evaluation of the Internal Audit

Function Using Belief Functions. www.papers.ssrn.com, видяна на 15.03.2014.
7 Desai, V., R. Roberts. An Analytical Model for External Auditor Evaluation of the Internal Audit

Function Using Belief Functions. www.papers.ssrn.com, видяна на 15.03.2014.
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Като добра чуждестранна практика, относно приемането на модел за оценка
на вътрешния одит, може да се представи политиката на Правителството на
Ямайка, което разработи Програма за вътрешен одит, насочена към осигурява-
не на качеството и подобряване на предходно приетата Програма за вътре-
шен одит.8 Програмата е ривизирана от Министрество на финансите и е насо-
чена към утвърждаване на звеното по вътрешен одит към Министерство на
финансите. Всяка ефективна програма за осигуряване и подобряване на каче-
ството на вътрешния одит започва с утвърждаването на политики, практики и
процедури, спазвайки изискванията на Международните стандарти за вътре-
шен одит. По време на изпълнението на вътрешния одит следва да се извършват
текущи прегледи на операциите. От всяко звено за вътрешен одит се изисква да
извършва оценка на заетите в одитната дейност лица на всеки пет години.

Според утвърдената Програма за оценка на качеството на вътрешния одит
в Ямайка, чрез нея вътрешните одитори следва да изградят своето заключение
за качеството на вътрешния одит, а така също програмата следва да служи
като база за предоставяне на структурирани правилни препоръки, подобряващи
дейността на вътрешния одит. Програмата следва да дава оценка за:9

1. Прилагането на международните стандарти по вътрешен одит.
2. Съответствието на определението за вътрешен одит и Етичнития ко-

декс.
3. Адекватността на устава на вътрешния одит относно дейността, цели-

те, задачите, политиките и процедурите.
4. Приносът на управлението на организацията, управлението на риска и

контролните процеси.
5. Пълнотата на покритие на цялата одитна вселена.10

6. Съответствието с приложимите закони, подзаконови актове или стан-
дарти, по които дейността по вътрешен одит може да бъде предмет.

7. Ефективността на дейности, непрекъснато усъвършенстване и приема-
не на най-добрите практики.

Следователно, за да се даде точна оценка за качеството на вътрешния
контрол е необходимо да се следва точно рамката за осигуряване на качество-
то и подобрение на програмата. Рамката, може да се представи с помощта на
фигура 1.

8 INTERNAL AUDIT QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) Policy
and Procedures Manual - . www.papers.ssrn.com, видяна на 10.03.2014.

9 INTERNAL AUDIT QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) Policy
and Procedures Manual - . www.papers.ssrn.com, видяна на 10.03.2014.

1 0 Одитна вселена е понятие, взаимствано от Наръчника за вътрешен одит. Одитната вселена е
изчерпателен списък на всички одитни единици в организацията (областите, подлежащи на одит).
Одитната вселена представлява пълният обхват на вътрешния одит в организацията и служи за
основа на дългосрочното планиране. За да определи одитната вселена, РВО следва да използва
събраната на предходния етап информация.
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Източник: INTERNAL AUDIT QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT
PROGRAM (QAIP) Policy and Procedures Manual.

Фиг. 1. Рамка за осигуряване качеството на вътрешния одит
и подобрение на програмата за одит

Така представената рамка за оценка на вътрешния одит на Ямайка, съвпа-
да с утвърдената методика на Министерство на финансите в България. Двете
методики са структурно еднакви, тъй като следват изискванията на Междуна-
родните стандарти за професионална практика по вътрешен одит. Рамката, ко-
ято определя стандартите, за да се извърши оценка на вътрешния одит има
повелителен характер. Стандартите не изключват прилагането на друга мето-
дология. Могат да се прилагат n на брой методи, заедно с регламентираната
методология в стандартите. Резултатите от оценъчните методи могат да са
еднакви, но съоветно могат да се различни. При различни резултати може да се
направи по-задълбочен анализ, като се определи дали предложения нов метод,
различен от възприетия от стандартите, е най-подходящ и ефективен за съот-
ветното предприятие от публичния сектор.

2. Методи за оценка на вътрешния одит
в непубличния (частния) сектор

Вътрешният одит в непубличния (частния) сектор през последните годи-
ни, при динамично променящата се конюнктура, се разви и се утвърди като
важно звено в търговските дружества. Вътрешният одит в търговските друже-
ства постепенно разшири сферата си на действие, вземайки по-голямо участие
в контрола и управлението на риска, а така също и в процесите по управление. В
светлината на тези промени се въведоха нови одитни концепции, отнасящи се
до определянето на добавената стойност на вътрешния одит и определянето на
неговото качество и ефективност. С цел да се определи качеството на вътреш-
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ния одит, а така също да се определи ефективността и ефикасността на система-
та за вътрешен одит, се засилва необходимостта от намирането на подходящи
методи за измерване и оценка на експлоатационните ресурси, осигуряващи доба-
вената стойност на одита. Поради тази причина, основната цел на тази част от
статията е да се идентифицират значимите видове методи, използвани при опре-
делянето на качеството на вътрешния одит. В този контекст, проблематиката за
измерване качеството на вътрешния одит получава все по-големи валенции, взе-
майки под внимание изменението на нормативната уредба в тази посока.

Една част от изследователите приемат, че качеството на вътрешния одит
се измерва чрез добавената стойност на вътрешния одит.11 Според застъпниците
на тази теза, съществуват много методи и инструменти, които могат да се ком-
бинират с качествени и количествени елементи и да се определи добавената стой-
ност, която вътрешния одит реализира.12 Към тази група изследователи се при-
числява и M. L. Frigo, чрез предложения метод Balanced Scorecard. Методът
конструктивно включва елементите: 1. клиенти на вътрешния одит; 2. процеса на
вътрешния одит; 3. иновации и възможности. За построяването на модел Balanced
Scorecard, създателят му се води от обстоятелството, че има утвърдени концеп-
ции, които биха могли да се прилагат за отделите на вътрешния одит, като:13

1. Измерване ефективността от гледна точка на ползвателя на информа-
цията за вътрешния одит.

2. Определяне на някои показатели за работата на вътрешния одит.
3. Връзката между вътрешния одит и очакванията на клиента.
4. Акцент върху общите стратегии на отдела.
5. Иновациите и възможностите на вътрешния одит.
Чрез модела си M. L. Frigo има за цел да се наблегне на начините по

които отделите за вътрешен одит могат да подобрят дейността си по отноше-
нието на изпълнението на процедурите на вътрешния одит.

Считаме, че за да се определи дали моделът на M. L. Frigo е ефективен и
лесно приложим за практиката, е необходимо приложно да се съпостави с друг
модел. Така например, D. Prawitt и J. Smith оценяват качеството на вътрешния
одит чрез влиянието му върху финансовата отчетност. Разглежда се връзката
между вътрешния одит и управлението на приходите чрез комбинация от пуб-
лично достъпни данни и данни, които са обработени от Института на вътрешни-
те одитори (IIA). Предложеният модел от D. Prawitt и J. Smith е изграден на
базата на зависимите променливи, които оказват влияние върху крайната оцен-
ка на вътрешния одит. D. Prawitt и J. Smith прилагат следния полиномен логи-
стичен модел (multinomial logistic model), за да проверят дали фирмите, които
допускат очакванията на анализаторите за високо и качествено управление на
1 1 Cristina, B., MEASURING AND ASSESSMENT OF INTERNAL AUDIT’S EFFECTIVENESS,

www.steconomice.uoradea, видяна на 20.03.2014.
1 2 Cristina, B., MEASURING AND ASSESSMENT OF INTERNAL AUDIT’S EFFECTIVENESS,

www.steconomice.uoradea.ro, видяна на 20.03.2014.
1 3 Cristina, B., MEASURING AND ASSESSMENT OF INTERNAL AUDIT’S EFFECTIVENESS,

www.steconomice.uoradea.ro, видяна на 20.03.2014.
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приходите, са с вероятност да имат високо качество на вътрешни одитните
функции. Цялостният модел е представен с помощта на следното уравнение:14

Above = β0 + β1AQuality + β2ACEffectiveness + β3AuditorSpecialist +
β4Gindex + β5Asset + β6Age + β7Leverage + β8Complexity + β9CFO +
β10SalesGrowth + β11MB + β12CFOVolatility + β13ROA + β14Loss + β15NYSE
+ β16IndustryDummies + β17YearDummies + є,

където:
Above – вътрешен одит;
IAQuality – независима променлива, отразяваща неправилното текущо

отчитане на приходите;
β0 – β17 – контролни променливи; включването на контролните променливи

към всеки елемент на корпоративното управление увеличава вероятността кое-
фициентът IAQuality да представи частичното участие на вътрешните одито-
ри при управлението на приходите;

ACEffectiveness – ефектът на одитния комитет; предишни изследвания в
областта на финансовия контрол показват, че по-високото качество на одитните
комитети е свързано с по-голямо вътрешно участие на одиторите, включително
по-големи бюджети разходи;

AuditorSpecialist – фиктивна променлива, която показва дали външният
одитор е специалист или не;

Gindex – управленска роля в корпоративното управление;
Assets – обща стойност на активите – за големите компании този отчетен

обект оказва съществено влияние върху реализирането на вътрешния одит;
Age – жизнения цикъл на фирмата;
Leveraged – представя ефекта (печалбата или загубата) от дадена съще-

ствена за дружеството финансова операция;
Complexity – сложността се взема впредвид, тъй като мениджърите на

компаниите, които имат по-сложни операции, могат да инвестират повече сред-
ства за вътрешения одит и имат по-голяма възможност да се прекрие управле-
нието на приходите;

CFO – качествата на финансовия директор;
Sales Growth – ръст на продажбите за дружеството;
CFOVolatility – променливи парични потоци;
ROA – възвръщаемост на активите;
Loss – загубата на дружеството;
NYSE – данни на дружеството от New York Stock Exchange (NYSE) ,

защото фирмите, регистрирани на Нюйорската стокова борса са задължени да
извършват вътрешен одит;

IndustryDummies и YearDummies – различните нива на извънредни раз-
ходи по дейности и години.
1 4 Prawitt, D., Smith, J., INTERNAL AUDIT QUALITY AND EARNINGS MANAGEMENT, The

Accounting Review, Vol. 84, No. 4, pp. 1255-1280, 2009.
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Може да се приеме, че предложеният метод е по-детайлизиран, от гледна
точка на включените в него променливи, оказващи влияние върху вътрешния
одит. Считаме, че приложните аспекти на модела са ограничени, тъй като е
необходимо оценяващият да разполага с достатъчна и надежна информация за
всеки от компонентите, участващи в представеното математическо уравнение.
Въпреки, че по представената методология на D. Prawitt и J. Smith се изисква
значиелна налична информация, считаме, че може методологията да се адап-
тира и за нашата контролна практика. Откриваме следните полужтелните стра-
ни на предложения метод, а именно:

1. Установява се връзката между вътрешния одит и финансово-счетовод-
ната дейност на дадено дружество.

2. Представя се зависимостта между вътрешния одит и управлението на
приходите. С помощта на предложения метод се установява, че съще-
ствува права пропорционална зависимост между двата процеса. Може
да се приеме, че една от задачите на вътрешния контрол е да се осъще-
стви проверка на приходите на дрежуството. Колкото по-високо е каче-
ството на вътрешния одит, толкова по-ефективно ще е управлението на
приходите.

По така предложения модел могат да се открият и редица слабости:
1. Предназначен е за големи компании, чиято информация във финансови-

те отчети е детайлно оповестена.
2. Моделът не е приложим за малките и средните предприятия.
3. Липсва категорично доказателство за връзката между качественото уп-

равление на вътрешния одит и тренда на нарастване и качествено уп-
равление на приходите за дадено дружество.

4. Моделът може да се приложи в нашата контролна практика само след
значително и съществено преработване на включените в него изследва-
ни компоненти. Причината за това е, че част от зависимите променливи
не са типични за нашите търговски дружества например, показателят
NYSE, който е типичен за дружествата, които се котират на Нюйоркска
фондова борса.

Douglas F. Prawitt и Jason L. Smith предлагат друг метод за определяне
качеството на вътрешния одит. Изследователите предлагат функцията на вътреш-
ния одит да се измери с помоща на комплексна оценка, включваща шест отделни
компонента, определящи качеството на вътрешния одит. Методът спазва изисква-
нията на Стандарт 65 (SAS 65) и е насочен към оценяване качеството на вътреш-
ния одит по отношение на неговата роля във финансовата отчетност. СпоредDouglas
F. Prawitt и Jason L. Smith качеството на вътрешния одит е свързано с управлени-
ето на приходите. Поради тази причина е необходимо при управлението на приходи-
те да се съблюдава дали няма неправомерно увеличение на приходите и каква е
възможността да не се достигнат прогнозните от анализаторите приходи.15

1 5 Prawitt, D., J. Smith. INTERNAL AUDIT QUALITY AND EARNINGS MANAGEMENT, The
Accounting Review, Vol. 84, No. 4, pp. 1255-1280, 2009.
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Други специалисти предлагат оценката на вътрешния одит да се измери
чрез установените вътрешни нарушения и измами. Френският специалист
Sansakrit S. Vichitlekarn предлага модел за разкриване взаимодействието между
мениджъра на дружеството, извършващ измамите, и вътрешия одитор, който
желае да ги разкрие. В моделът си S. Vichitlekarn представя с (θ) вероятност-
та, че системата за контрол е с някакъв дефицит и с (1-θ) вероятността, че
контролната система е ефективна. С F се обознача предимството, което ме-
ниджърът получава, когато измата не е открита. Ако системата за контрол е
ефективна, то това означава, че мениджърът е положил необходимите усилия
(w) за достигането на този резултат, чрез елиминирането на измамата (F-w).
Когато дружеството е въвлечено в измами и се установи от одитора, тогава
управляващите лица на дружеството понасят съответните санкции (РD), под
формата на глоби, санкции, включително и тежката мярка лишаване от свобо-
да. Вероятността, че мениджърът е изправен пред вид система t є { w, s} за
извършване на измами в контекста на смесена система, е αt є [0,1].16

В предложения модел на Sansakrit S. Vichitlekarn се дава възможност да
се определи ефективността на контролната система, чрез прилагането на тес-
тове по същество (т.е. чрез определяне интензивността на работа), обозначени
като х (съответно х e ≥ 0), въз основа на знанията за θ. Ако мениджърът реши
да извърши измама, вероятността одиторът да я установи е d(x). Авторът пред-
лага контролната функцията за разкриване на измами да е d(x) и да се предста-
ви по следния начин:

d(x) = 1 – Ехр{-bx}, където параметъра b e ≥ 0.17

Чрез представения модел се доказва отговорността на одитора за разкри-
ването на измама в проверяваната структура и значението на тази отговорност
за дефинирането на точна оценка за качество на вътрешния одит. Счетаме, че
така представения модел има своите слабости, тъй като по време на одиторс-
кия процес може да не бъдат забелязани някой несъществени отклонения в
показателите на проверяваната единица, но това не означа, че одитната дей-
ност не е извършвана правилно и с нужната доза професионализъм от страна на
одитора.

Сложността на одиторсиките оценки за качество, независимо дали те са
вътрешни или външи оценки за дадена организация, ги прави винаги актуални
като проблематика за изследване. Тяхната сложност и данимика се определя
от динамиката на развитие на организацията, а в резултат на това и подобрява-
нето на методологията на вътрешния контрол. Може да се приеме, въз основа
на всичко изложено до тук, че оценките за качеството на вътрешния одит са
процес на определяне на ефективността и ефикасността на организацията, чрез

1 6 Vichitlekarn, S. The Interaction between Internal Control Assessment and Substantive Testing in
Audits for Fraud. Contemporary Accounting Research Vol. 17, No. 2, pp. 327-56.

1 7 Vichitlekarn, S. The Interaction between Internal Control Assessment and Substantive Testing in
Audits for Fraud. Contemporary Accounting Research Vol. 17, No. 2, pp. 327-56.
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извършването на всеобхватни, качествени и целесъобразни одитни процедури.
В практиката се предлага методологията по оценяването да бъде разгледана
индивидулно в две самостоятелни направления, а именно: една методология,
засягагаща външните оценки за оценяване качеството на вътрешния одит, а
друга – насочена към вътрешните оценки.18 Вътрешното оценяване, може да
се осъществи чрез комбинираното прилагане на следните няколко одиторски
подхода:

1. Одиторски процес „поглед назад“ – съгласно този подход, част от из-
вършените одити през текущата година, като резултат да се сравнят с
предходно извършени одити. Броят на одитите, които ще се анализират
по този начин, се определя от ръководителя на вътрешния, съгласувано
с нейния ръководител. Целта на това сравняване е да се установи, дали
няма пропуски при одиторските процедури и дали правилно са приложе-
ни оценъчните методи.

2. Одиторски процес „извършване в реално време“ - Целта на този под-
ход е на се направи оценка на напредъка на одитирания обект, като се
направи сравнение с предварително планираните данни. Въз основа на
сравнителния анализ, се представя оценката за състоявието на вътреш-
ния одит.

3. Прилагането на одиторски въпросници. Целта е с конкретни въпроси,
чиито отговори са от затворен тип – „Да“ и „Не“, да се анкетират вътреш-
ните одитори на организацията и въз основа на отговорите да се изведе
оценката: първо, за самото одитно звено; второ, по този начин да се
изведе оценка за конкретен одитен ангажимет(ангажименти; трето да
се изведе оценка за вътрешния одит на цялата организация (ако органи-
зацията е съставена от отделни звена, т.е. да се даде обобщена оценка
от всички структурни единици на организацията) .

3. Теоретично сравнение между представените методи

Систематизирано, сравнението между представените методи за опреде-
ляне качеството на вътрешния одит от публичния и непубличния (частния) сек-
тор, е представено с помощта на таблици 1 и 2.

1 8 Internal audit: Internal Quality Assessments - www.morganfranklin.com, видяна на 25.04.2014.
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Таблица 1

Разлика между разгледаните в статията методи
за оценка качеството на вътрешния одит в публичния сектор

Вътрешен одит (ВО) в публичния сектор

Методи

Показатели

прилагане на
системния

подход

прилагане на
дисциплинарни

я подход

отговорност за
приложението

на метода

оъзможност
за

реализиране
функциите на

контрола

разработ-
ване

обект на
оценяване

1. Методо-
логията, регла-
ментирана в
стандартите за
вътрешен одит в
публичния сектор

Да Да Ръководството
на органи-

зацията от
публичния сектор

Да По-висше-
стоящия

орган

Качеството,
ефектив-
ността и
ефикас-

ността на
ВО

2. Метод на
Vikram Desai и
Robin W. Roberts

Да Да Вътрешните
одитори,

Приложението
на метода има

препоръчителен
характер

Да По-висше
стоящия

орган

Качествата
на вътреш-

ните одитори
– компетент-

ност,
изпълнение на
работата и

обектив-
ност

3.Модел
„Gener-ates“

Да Да Вътрешните
одитори и

ръководителите,
Приложението
на метода има

препоръчителен
характер

Да По-висше-
стоящия

орган

Функциите на
контрола

4. Метод на
Douglas F.
Prawitt и Jason L.
Smith

Да Да Вътрешните
одитори и

ръководителите,
Приложението
на метода има

препоръчителен
характер

Да По-висше-
стоящия

орган

Обекта за
оценка, е
според

стандарт 65

5. Метод на
Matthew Ege

Да Да Вътрешните
одитори и

ръководителите,
Приложението
на метода има

препоръчителен
характер

Да По-висше-
стоящия

орган

Вземат
предвид
устано-

вените от
страна на
одиторите

неправомерни
деяния и

действия на
извърши-

телите, като
например:

измами
подкупи;

подвеждащи
счетоводни и
управленски
практики и

др.
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Таблица 2

Разлика между разгледаните в статията методи за оценка качеството
на вътрешния одитв непубличния (частния) сектор

В контролната практика могат да се предложат, от страна на научните
специалисти изследващи тази проблемати, различни модели за оценка на каче-
ството на вътрешния одит. Считаме, че това многообразие има, както свойте
положителни страни, така могат да се открият и различни недостатъци. Пове-
чето „нови“ модели са добре познати стари модели. Съвременно са видоизме-
нени, като в тях се включва някой допълнителен фактор за изследване. Поняко-
га колкото повече модели се приложат за да се изследва даден проблем (в
случая оценяване качеството на вътрешния одит в публичния сектор), толкова
повече могат да се получат различни данни за сравнение и анализиране. Може
да се определи и кой от методите е по-ефективен въз основа на получените
резултати, а така също да се определят възможните отклонение и размера на
допускане на статистико – математическа грешка. Грешките в математико-
статистическите методи се проявяват, не в резултата на самия модел, а са
следствие от неправилно групирана и/или събрана информация от първоисточ-
ника. Субективното отнасяне на фактите и данните по някакво направление, от
страна на анализаторите, също е предпоставка за допускане на грешка.

Вътрешен одит в публичния сектор

Методи

Показатели

прилагане на
системния

подход

прилагане на
дисциплинарния

подход

отговорност за
приложението

на метода

възможност
за реализиране
функциите на

контрола

разработ-
ване

обект на
оценяване

1. Метод
Balanced
Scorecard

Да Да Вътрешните
одитори и

ръководителите.
Приложението
на метода има

препоръчителен
характер

Да По-висше-
стоящия

орган

Измерване
ефектив-
ността
на вътреш-
ния одит

2. Метод D.
Prawitt и J. Smith

Да Да Вътрешните
одитори и

ръководителите.
Приложението
на метода има

препоръчителен
характер

Да По-висше-
стоящия

орган

Оценява се
качеството
на вътреш-
ния одит,
чрез влия-
нието му
върху фи-
нансовата
отчетност.

3. Приложение
на различни
одиторски
подходи

Да Да Вътрешните
одитори и

ръководителите.
Приложението
на метода има

препоръчителен
характер

Да Методът е
регламен-

тиран в
одиторските
стандарти,
приложе-
нитето е

отговорност
на самото

ръководство

Качеството
и ефектив-
ността на
вътрешния
одит.
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Въз основа на всичко изложено до тук, може да се изведат следните по-
важни изводи относно методите за оценка на вътрешния одит в публичния сек-
тор, а именно:

1. Разнообразието от методи, съществуващи в практиката, показва, че все
още не е открит един унифициран метод, който да се прилага от всички
организации от публичния сектор.

2. Методите могат да се прилагат комбинирано, те не се изключват, а взай-
мно се допълват. Тази специфика допринася за гранивността на вътреш-
ния одит и за неговото непрекъснато усъвършенстване.

3. По-съвременните модели са адаптирани към съвременните условия;
вече остарелите модели не са толкова ефективни за времето си. Включ-
ват в обхата си нови обекти за анализиране, които от по-старите модели
не са били обект на изследване. Така например, информация на органи-
зацията от фондовата борса (когато говорим за вътрешен одит на дру-
жества, които са не бюджетни организации); продължителността на оди-
торската работа; важността и значението на организацията за публич-
ния сектор и др.

4. Съществените разлики между представените методи е методологич-
ната връзка между градивните структурни елементи. Участващите ди-
вергентни показатели се определят от обекта на оценяване, а така също
и от технологията на оценяването.

Въпреки оскъдното теоретично представяне на отделните методи за оцен-
ка качеството на вътрешния одит, в заключение може да се обобщи, че налични-
те методи са едно доказателство за необратимото метаморфозно изменение на
вътрешния одит. Чрез представената статия дори и теоретично се доказа, че
анализирането на вътрешния одит може да се осъществи с помощта на различни
методи, но изборът на приложение на съответния метод е индивидуален подход
от страна на ръководителите на организацията. За публичния сектор е задължи-
телно спазването на изискванията и правилата, регламентирани в стандартите за
вътрешен одит, но стандартите не изключват приложението на други методи. От
гледна точка на непубличния (частния) сектор, единственото изискване към
вътрешния одит е регламентирано в Закона за независимия финансов одит, а имен-
но, създаването на одитни комитети. Това изискване отново е ограничено и то е
само за дружествата, които са от публичен интересе и емитират ценни книжа. В
норматини актове не се рагламентира методика за оценка на качеството на
вътрешния одит, тъй като всяко дружество осъществява специфични контролни
процедури, зависещи от спецификата на дейността на дружеството.
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METHODOLOGICAL  FOUNDATIONS
OF  THE  ASSESSMENT  OF  INTERNAL  AUDIT

Assist.  Prof.  Dr.  Plamena  Nedyalkova

Abstract

The assessment of internal audit in the public sector has always been a fundamental
issue, since on the basis of the assessment process there are identified many of its distinctive
features, such as: quality, efficiency, effectiveness, economy, reliability, etc. In the controlling
practice there exist different assessment models, which, due to their specific character, are very
often applied incorrectly. For that reason, the aim of the present article is to present systematically
the distinctive features of the established methods of assessment of internal audit. The article
is of a theoretical orientation towards the variation of the control methods for assessing the
quality of the internal audit in the organizations from the public and the non-public /private/
sector. Through induction, deduction and the comparative approach as research methods, the
aim is to fulfil the main task of the article, namely to make a comparison between assessment
methods. The absence of a piece of practical and applied research work is one reason for
limiting the scope of the article and not verifying in detail the purpose of the respective method
of determining the quality of internal audit.

Key words: method, assessment, internal audit.
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циите чрез стратегическо управление на знанията / Катя Неделчева Антонова.
// Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, № 2, с. 92 - 102.

9. МИЛКОВА, Танка Василева. Възможности за оптимизиране на марш-
рутите за транспортиране в снабдителна верига/ Танка Василева Милкова. //
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, № 2, с. 103 - 114.

10. МИРЯНОВ, Радан Василев. Възможности за реформиране на морски-
те пристанища : На примера на Варна - Изток/ Радан Василев Мирянов. // Изв.
Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, № 2, с. 115 -126.

11. ДИМИТРОВА, Любомира Георгиева. Отчитане на безвъзмездно при-
добитите средства в стопанските организации /Любомира Георгиева Димитро-
ва. // Изв. Сп. Икон. унив. – Варна, 2013, № 2, с. 127 -137.

12. ПАРЧЕВА, Магдалена. Скрити фактори на предприемаческата актив-
ност : На примера на организации от бранш “информационни технологии” / Маг-
далена Антонова Парчева. // Изв. Сп. Икон. унив. Варна, 2013, N2, с. 138 - 151.

2013, КН. 3

1. ДИМИТРОВА, Виолета Янева. Слово, посветено на 93-та годишнина
от създаването на Икономически университет - Варна / Виолета Янева Димит-
рова. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, № 3, с. 9 - 12.

2. СТАНИМИРОВ, Евгени Петров. Позициониране на пазарните оферти
на компаниите / Евгени Петров Станимиров. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна,
2013, № 3, с. 13 - 24.

3. ХАДЖИЕВ, Веселин Иванов. Сравнителната ефективност на българс-
ките банки чрез DEA / Веселин Иванов Хаджиев. // Изв. Сп. Икон. унив. - Вар-
на, 2013, № 3, с. 25 - 33.

4. МИХАЙЛОВ, Пеню Иванов. Всяка теория е незавършена и подлежи на
развитие / Пеню Иванов Михайлов. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, № 3, с.
34 - 46.

5. КОЕВА, Стефка Михайлова. Фармацевтичните пазари: публични и час-
тни роли и провали / Стефка Михайлова Коева. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна,
2013, № 3, с. 47 - 58.
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6. ХРИСТОВА, Севдалина Иванова. Проблеми при управлението на об-
ществените поръчки при реализацията на общинските проекти / Севдалина
Иванова Христова. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, № 3, с. 65 - 77.

7. ЙОРДАНОВА, Велина Георгиева. Ниво на надеждност при формиране
на производствена програма на строителното предприятие / Велина Георгиева
Йорданова. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, № 3, с. 78 - 88.

8. КУРШУМОВ, Влади Христов. Стратегически аспекти на аутсорсинга /
Влади Христов Куршумов. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, № 3, с. 89 - 98.

9. ХРИСТОВ, Владимир Христов. Ролята на маркетинговите стратегии
за корпоративното развитие на българските доставчици на логистични услуги /
Владимир Христов Христов. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, № 3, с. 99 -
109.

10. МАХЛЕБАШИЕВА, Мирослава Иванова. Определяне справедливата
цена на климатичното хеджиране / Мирослава Иванова Махлебашиева. // Изв.
Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, № 3, с. 110 - 123.

11. КРАЛЕВА, Ваня Йорданова. Структурни варианти при дефиниране гра-
ниците на нестопанския сектор / Ваня Йорданова Кралева. // Изв. Сп. Икон.
унив. - Варна, 2013, № 3, с. 124 - 134.

2013, КН. 4

1. РАДИЛОВ, Димитър Стефанов. “Статистиката като наука, образова-
ние, професия и дейност” - Международна научна конференция / Димитър Сте-
фанов Радилов. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, № 4, с. 20 - 24.

2. ДИМИТРОВА, Виолета Янева. Обучението по търговия в Икономи-
чески университет - Варна - традиция и настояще: Докл., посветен на 60 г. от
създаването на кат. “Икономика и управление на търговията” (1953 - 2013 г. ) на
65 г. спец. “Икономика на търговията” (1948 - 2013 г. ) / Виолета Янева Димит-
рова. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, № 4, с. 40 - 45.

3. БЛАГОЙЧЕВА, Христина Вилхелм. Социално-отговорно възлагане на
обществени поръчки / Христина Вилхелм Благойчева. // Изв. Сп. Икон. унив. -
Варна, 2013, № 4, с. 46 - 56.

4. МИЛКОВА, Танка Василева. Оптимизиране разпределението на мате-
риален поток в логистична система / Танка Василева Милкова. // Изв. Сп. Икон.
унив. - Варна, 2013, № 4, с. 57 - 70.

5. РАДЕВ, Радко. Подходи за интерпретиране и класификация на възмож-
ностите в мениджмънта / Радко Радев. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, №
4, с. 71 - 85.

6. ЙОРДАНОВА, Велина Георгиева. Възможности за оценка на икономи-
ческата устойчивост на строителното предприятие / Велина Георгиева Йорда-
нова. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 2013, № 4, с. 86 - 95.
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ОТДЕЛНИ ТРУДОВЕ, МОНОГРАФИИ, СТАТИИ, УЧЕБНИЦИ

1. АГРАРЕН маркетинг : [Учебник за студентите от ИУ - Варна] / Мария
Радославова Станимирова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. -
380 с.

Др. авт.: Евгени Петров Станимиров, Теодорина Желязкова Турлакова, Таня
Николова Георгиева. - Библиогр. с. 376 - 379 и под линия.

2. АГРАРНО и социално-икономическо развитие на селските райони в
България : Монографическо изследване : Ч. I / Теодорина Желязкова Турлакова
и др. - Варна : ГЕА-Принт, 2012. - 418 с.

Др. авт : Гeргана Георгиева Славова, Таня Николова Славова, Дамян Ди-
митров Киречев.

3. АНДРЕЕВА, Андриана Йовчева и др. Трудово и осигурително право :
Задачи, казуси, тестове [Уч. помагало за студентите от ИУ - Варна] / Андрия-
на Йовчева Андреева, Галина Огнянова Йолова. - Варна : Унив. изд. Наука и
икономика, 2012. - 167 с.

4. АТАНАСОВ, Атанас Цвятков. Приложението на новия формат за елек-
тронна отчетност XBRL като предпоставка за устойчиво развитие / Атанас
Цвятков Атанасов. // Управление и устойчиво развитие : Management &
Sustainable Development : Серия Общество, човек, природа. - София, 2012, март,
с. 106 - 111.

5. БЛАГОЙЧЕВА, Христина Вилхелм. Влияние на социалното осигурява-
не за редуциране на бедността / Христина Вилхелм Благойчева. // Народносто-
пански архив, LXV, 2012, № 4, с. 37 - 52.

6. ВАСИЛЕВ, Юлиан Андреев. Счетоводен софтуер : Учебник [за сту-
дентите от ИУ - Варна] / Юлиан Андреев Василев. - Варна : СТЕНО, 2012. -
192 с.

7. ВАЧКОВ, Стефан Минчев. Акценти върху корпоративното ръководство
на банките / Стефан Минчев Вачков. // Годишник [на] ВУЗФ : Т. 7. - София:
Унив. изд. Св. Григорий Богослов, 2012, с. 9 - 72.

8. ВЕЛЧЕВ Василев, Константин. Влияние на креативните счетоводни
практики при оценка и оповестяване на стопанските факти във финансовите
отчети по примера на American International Group (AIG) / Константин Велчев
Василев. // Междунар. науч. конф. Унитех’ 12 Габрово : Сб. докл., 16 – 17 ноем.
2012 : Т. 3. Направление 13. Икономика и финанси. - Габрово: ТУ, 2012, с. III-47.

9. ВЕЛЧЕВ Василев, Константин. Влияние на креативните счетоводни
практики при оценка и оповестяване на стопанските факти във финансовите
отчети по примера на Royal Ahold / Константин Велчев Василев. // Междунар.
науч. конф. Унитех’12 Габрово : Сб. докл., 16 - 17 ноем. 2012 : Т. 3. Направление
13. Икономика и финанси. - Габрово : ТУ, 2012, с. III-50.

10. ВЪВЕДЕНИЕ в статистиката : [Учебник за студентите от ИУ - Вар-
на] / Маргарита Николова Ламбова и др. - Варна : СТЕНО, 2012. - 320 с.

Др. авт.: Чавдар Русев Русев, Димитричка Косева Косева, Ваня Трифонова
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11. ГАЛИНОВА Атанасова, Анелия. Управленческий учет и современное
понимание его сущности / Анелия Галинова Атанасова. // Экономика, социоло-
гия и право, 2012, № 1 - 2, с. 8 - 12.

12. ГЕОРГИЕВА, Даниела Александрова. Представяне на активите, па-
сивите и собствения капитал в счетоводния баланс, изготвен по НСФОМСП :
Практико-приложни аспекти / Галина Димитрова Георгиева. // Актив, 2013, № 1,
с. 11 - 14.

13. ГОСПОДИНОВА, Силвия Георгиева. Ресурсна ефективност на сфе-
рата на услугите и нейното влияние върху българската икономика : [Online] /
Силвия Георгиева Господинова. // Българска наука : Електроннo списане, 2012,
http://nauka.bg Публикувано 05/29/2012.

14. ГОСПОДИНОВА, Силвия Георгиева. Ресурсната ефективност на
българската икономика и влияние на структурните изменения върху нея : [Online]
/ Силвия Георгиева Господинова. // Българска наука : Електроннo списане, 2013,
№ 53, с. 80 -85. <http://nauka. bg>

15. ГРИГОРОВА, Стела Славова. Особености на движението на парич-
ните потоци в дейността на предприятия - корабни агенти / Стела Славова Гри-
горова. // Актив. Счетоводна матрица, 2012, № 7, с. 9 - 14.

16. ДАНКОВА, Петя Йонкова. Човешкият фактор в корпоративната соци-
ална отговорност / Петя Йонкова Данкова. - Варна : Геа-принт, 2012. - 80 с.

17. ДАНКОВА, Петя Йонкова. Човешкият фактор и устойчивото разви-
тие / Петя Йонкова Данкова. // Управление и устойчиво развитие : Management
& Sustainable Development : Серия Общество, човек, природа. - София, vol. 35,
2012, № 4.

18. ДОБРЕВ, Добрин Жеков. Предизвикателства и възможности пред ме-
ниджърите в България / Добрин Жеков Добрев. // Научни трудове. Русенски
университет “Ангел Кънчев”. [Научна конференция на РУ “Ангел Кънчев” и
Съюза на учените - Русе, 26 -27. 10. 2012], 51, Сер. 5. 1. Икономика и мениджмънт.
- Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2012, с. 39 - 43.

19. ДОЙЧИНОВ, Бойко Любенов. Оптимизиране на структурите за реа-
лизация на едро на плодове и зеленчуци в Р България : Дис. за присъждане на
образователна и науч. степен “доктор” / Бойко Любенов Дойчинов. - Варна,
2012. - 249 с.

20. ДЯНКОВ, Тодор Константинов. Роль виртуальных сообществ: марке-
тинг в туристическом бизнесе / Тодор Константинов Дянков. // Вопросы струк-
туризации экономики [Практика использования концепции маркетинга предпри-
ятиями и предпринимательскими структурами : XIII Междунар. науч.-практ.
конф., 25 - 26 апр. 2012. - Махачкала : Наука плюс, 2012], 2012, № 2, с. 102 - 105.

21. ЖЕКОВА, Станка Александрова. Социална статистика : Методическо
ръководство [за студентите от ИУ - Варна] / Станка Александрова Жекова. - 2.
прераб. и доп. изд. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 260 с.

22. ЖЕЛЯЗКОВА, Донка Димитрова. Състояние и перспективи за разви-
тие на концентрацията в логистичния сектор на България / Донка Димитрова
Желязкова. // Икономика 21, III, 2013, № 1, с. 73 - 102.
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23. ЖЕЛЯЗКОВА, Донка Димитрова. Сравнителна характеристика на ку-
риерски фирми, опериращи в България / Донка Димитрова Желязкова. // Иконо-
мически изследвания. Год. XXII, 2013, № 3, с. 138 - 189.

24. ЖИВКОВА Иванова, Ваня. Приложение на някои теоретични аспекти
от обяснително-илюстративния и личностно ориентирания подход в обучението
по химия / Ваня Живкова Иванова. // Управление и образование. - Бургас : БСУ,
7, 2011, № 4, с. 140 - 149.

25. ЗАПРЯНОВА, Теодора Димова. О наилучшем приближении функции в
равномерной метрике алгебрическими многочленами и обобщенном модуле
гладкости / Теодора Димова Запрянова. // Теория и практика современной науки
: Материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., 3 - 4 июля, 2012, Москва / Науч.-
информ. изд. центр “Институт стратегических исследований”. - Москва : Спец-
книга, 2012, с. 26 - 33. <http://www. rf-conf. ru/arhiv. php>

26. ЗАФИРОВА, Цвета Йорданова. Ролята на публичните институции за
повишаване конкурентоспособността на българското филмово производство /
Цвета Йорданова Зафирова. // Годишник на НБУ. Департамент Публична ад-
министрация, 2013, с. 1 - 65.

27. ЗАФИРОВА, Цвета Йорданова. Стратегическите партньорства като
алтернатива за оцеляване на българските сценични изкуства / Цвета Йордано-
ва Зафирова. // Икономика и управление, 2012, № 3, с. 2 - 9.

28. ЗДРАВНИЯТ туризъм - стратегическият потенциал на България : [Сбор-
ник доклади от Пети Черноморски туристически форум, Варна, 2012] / Стамат
Стаматов и др. - Варна : Славена, 2012. - 261 с.

Др. авт. : Стоян Петков Маринов, Пеню Иванов Михайлов, Снежина Цоне-
ва Томова, Генка Иванова Рафаилова

29. ИВАНОВА, Костадинка Димитрова. Сомелиерство : [Учебник за сту-
дентите от Колежа по туризъм към ИУ - Варна] / Костадинка Димитрова Ива-
нова. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 151 с.

30. КАДИЕВА, Снежина Недялкова. Индустрия на свободното време :
[Учебник за студентите от Колежа по туризъм към ИУ - Варна] / Снежина
Недялкова Кадиева. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 152 с.

31. КАЛЧЕВ, Румен Николаев. Социална отговорност на бизнеса и запла-
щането на труда в България / Румен Николаев Калчев. // Икономика и управле-
ние, 2012, № 2, с. 65 - 74.

32. КИРЕЧЕВ, Дамян Димитров. Възможности за използване на система-
та “контрактно фермерство” за постигане на устойчив растеж на фирмите от
агробизнеса / Дамян Димитров Киречев. // Управление и устойчиво развитие =
Management and Sustainable Development, Сер. Общество. Човек. Природа =
Society. Man. Nature. - София, Год. XIV, 37, 2012, № 6, с. 63 - 68.

33. КИРОВ, Стоян Димов. Застрахователното дело в казуси, задачи и те-
стове : Как да разберем застрахователните принципи / Стоян Димов Киров. -
Варна : Idea Print, 2012. - 120 с.
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34. КОЕВ, Йордан Петров. Въведение в предприемачеството : [Учебник
за студентите от ИУ - Варна] / Йордан Коев. - Варна : Унив. изд. Наука и
икономика, 2012. - 390 с.

35. КОЕВА-ДИМИТРОВА, Любомира Драгомирова. Проблеми при от-
читане дейността на лечебните заведения : Дис. за присъждане на образова-
телна и науч. степен “доктор” / Любомира Драгомирова Коева-Димитрова. -
Варна, 2013. - 259 с. : с табл. и прил.

36. КОЛЕВА, Велина Атанасова. Проект “Време : Варна 2012 - 2013” /
Велина Атанасова Колева, Луиза Каспарян. - Варна : Община Варна, 2013. - 57
с. : с табл.

37. КОНДУКТОРОВА, Анастасия Стефанова. Делова кореспонденция :
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] / Анастасия Стефанова Кондукторова.
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 363 с.

38. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ на туристическата дестинация / Ма-
рин Найденов Нешков и др. - Варна : ФИЛ, 2013. - 226 с.

Др. авт. : Стоян Петков Маринов, Велина Иванчева Казанджиева, Снежи-
на Недялкова Кадиева, Тодор Константинов Дянков, Радослав Петков Рачев. -
Библиогр. с. 221 - 226 и под линия.
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