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СТАТИИ

Econ Lit – I290

ЕВОЛЮЦИЯ НА ПРАВНИТЕ ЗНАНИЯ
В ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Проф. д-р д.и.н Петър Марков Цанков
Доц. д-р Маргарита Стефанова Бъчварова

Въведение

Правото и правната наука са явления, които следват общественото разви-
тие и представляват сложен механизъм за въздействие и регулиране върху ця-
лостната система от отношения. По начало правото не обуславя, а следва ди-
намиката на съвременната икономика. В ролята си на надстроечна категория,
то се обективира чрез теоретични конструкции, основани на обобщения и опит,
натрупан в процеса на обществено развитие. Актуалността на правните знания
в икономиката е тясно обвързана с основната функция на правото като норма-
тивен регулатор на обществените процеси. Правото не е просто отражение на
промените в обществото, а е в състояние да ги ускорява или забавя. В този
смисъл правните знания и уменията за прилагане на правните норми играят
значителна роля за развитието на икономиката.

Връзката между правото и икономиката съществува и в университетите
като центрове за научно познание. Следствие от тяхното обективно взаимодей-
ствие е традиционното присъствие на правните знания в Икономически универ-
ситет – Варна. „Във висшето училище знанието не се свежда до механична
съвкупност от възприятия“1, а е особен процес, насочен към придобиване на
професионална компетентност, с цел нейната успешна реализация.

Значението на правните знания в подготовката на бъдещите икономисти
се отнася до: а) придобиване на теоретично познание по фундаментални правни
категории и оформяне на особен тип правосъзнание; б) висока степен на правна
култура, която позволява адекватно приложение на правните актове в практика-
та; в) разбиране на начина на действие на правото като нормативен регулатор;
г) опознаване на устройството на държавната администрация; д) придобиване
на конкурентно предимство, в резултат на комплексна правна и икономическа
оценка на обществените процеси.

В този смисъл, посочената констатация за актуалността на правните зна-
ния в икономиката, предопределя целта, обекта и предмета на тази статия.

1 Ковачев, Здр. Първата учебна програма на Висшето Търговско училище във Варна. Известия,
ИУ-Варна, № 1. 2012, с. 12.
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Целта на статията е да се направи периодизация и анализ в развитието на
правните знания в Икономически университет – Варна. Обект на изследване са прав-
ните знания в икономиката, а предмет на изследване са правните знания в Икономи-
чески университет – Варна. Целта се реализира чрез следните конкретни задачи:

 исторически преглед и периодизация на правните знания в ИУ Варна;
 посочване на основните лекционни купсове за определени исторически

периоди;
 посочване на преподаватели, които представят правните знания в Ико-

номически университет – Варна
Приемствеността предполага съхранение на историческата памет и отда-

ване на дължимото на първоучителите, които са поставили началото за въвеж-
дане на правните знания във Висшето търговско училище – Варна, прерастнало
в Икономически университет. В развитието на образователната институция
могат да се обособят четири основни периода.

1. Правните знания във Висшето търговско училище (ВТУ) – Варна
за периода 1920 - 1945 г.

Висшето търговско училище – Варна е основано през 1920 г със съдей-
ствието на варненската общественост,като първо търговско училище в страна-
та. Предстои 100-годишнината на образователната институция, което показва
устойчивостта и приемствеността й в подготовката на кадри с висше икономи-
ческо образование. Паралелно със значимата годишнина е и навършването на
25 години от самостоятелното съществуване на катедра „Правни науки“, като
част от университетската структура.

Със създаването на Висшето търговско училище (ВТУ) се осмисля и зна-
чимостта на правното знание и значението му за бъдещите висшисти. Ежегод-
но и до днес икономисти, наред със специалните дисциплини, изучават различни
правни дисциплини, подготвяйки се за най-ефективно управление на обществе-
ните процеси.

Първоначалният период, с който свързваме възникването на правните зна-
ния във Висшето търговско училище е от 1920 г. В първата учебна програма,
разработена от неговия основател проф. Цани Калянджиев и подписана от ми-
нистър Райко Даскалов, съществено място е отделено на следните правни дис-
циплини: обща теория на правото, гражданско право, търговско право, морско
право, международно право, конкурсно право2.

Програмата е основният методологичен документ, който отразява струк-
турата на научното познание. С оглед на включените в нея правни дисциплини
се констатира тяхната връзка с икономическата проблематика. Основни-
те акценти са поставени върху фундаменталните понятия от общата теория на
правото относно правните норми, субекти, правоотношение и характеристика
на юридическите факти. Следва специализиране на правните знания в частно-
правните отношения, свързани с гражданското, търговското и морското право.
2 Ковачев, Здр. Цит. съч., с. 13.



7
Статии

Основните правни институти, които се изучават от тези дисциплини се от-
насят до собственост и отделни видове сервитути, основни договори – продаж-
ба, наем, замяна, застраховане, рента, спогодба, видове задължения и способи
за тяхното погасяване. Със значителен хорариум е търговското право, което
предоставя знания, свързани със субектите във формата на търговски друже-
ства, отделните видове сдружавания и тяхното управление, специфичните задъ-
лжения на търговците, основните търговски договори (за текуща сметка, коми-
сионен, транспортен, издателски, застрахователен договори и пр.), както и търгов-
ските ценни книги (запис на заповед и менителница).

Следва да се отбележи и една специфична особеност, свързана с обособя-
ването на отделна правна дисциплина под наименованието Конкурсно право. Тя
отразява проблемите относно търговската несъстоятелност, класифициране на
дълговете и тяхното събиране, особеностите на конкурсното производство като
форма за преодоляване на несъстоятелността и последиците при фалит. Дално-
видността на включването на тази дицсциплина в учебната програма е без-
спорна, като се има предвид актуалността на проблематиката и на съвремен-
ния етап.

Като преподавателите по правни дисциплини за периода 1921-1945 година
можем да посочим: Д-р Васил Карамихайлов – частен доцент по морско право
– 1921-1924; Евтим Воденичаров – частен доцент по морско право за периода
1927-1935 г; Д-р Горан Иванов – доцент по търговско и морско право 1937-1941,
Коста Караиванов – частен доцент по гражданско и търговско право 1927-1932;
Д-р Севдалин Пенчев – доцент по социално право и социална политика – 1940-
1944 г. и др.

От съхранените източници за научните изследвания и публикациите на
преподавателите по правни науки се констатира, от една страна, разнообразие
на научноизследователските теми и непреходност на тяхната актуалност, от
друга страна. Във тази връзка с това и сега с особена научна стойност са „Пра-
вата на акционера и тяхното накърняване” и „Корпоративната идея в съвремен-
ното стопанство”3,

2. Правните знания във Висшето държавно училище
„Свети Кирил Славянобългарски“ за периода 1945-1957 г.

Развитието на правните знания във Висшето държавно училище „Свети
Кирил Славянобългарски“ за периода 1945-1957 г. е тясно обвързано с
преподавателската и научната дейност на проф. Карол Иванов Телбизов, който
завършва университета в гр. Клуж (Румъния) със звание ласансие по държав-
ните и правните науки (1938 г). Той е провъзгласен за доктор в Юридическия
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Освен преподавател, той е и декан
на Счетоводния факултет за периода 1959-1960 г. и Декан на Търговско-стоко-

3 Иванов, Г. Правата на акционера и тяхното накърняване. С., 1932. ; Корпоративната идея в
съвременното стопанство. Годишник на ВТУ, т. 12, 1940 г. Цит. по Алманах на ВИНС „Д. Благоев”
Варна. Животописни и книгописни сведения за преподавателите, 1972, с. 104.
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ведния факултет от 1960 до 1966 година. Той се счита и за един от основатели-
те на катедра „Стопанско управление“ през 1967 г.

С убеждение за необходимостта от правни знания, които са важен компо-
нент от професионалната подготовка на икономистите, проф. Телбизов формира
у студентите мотивация и стремеж към спазване на закона и увеличаване на
правните знания. Автор е на множество учебници по “Гражданско право”, „Ос-
нови на държавата и правото”, „Международно право на туризма”. Паралелно
с това създава научни трудове, в които разглежда правни аспекти по конкретни
икономически проблеми. Те отразяват тясната връзка между правните знания
в икономиката и тяхното значение за подготовката на бъдещите икономисти. В
научните си изследвания разработва проблеми, свързани с договора за достав-
ка, договора за капитално строителство, договор за превоз на товари по море,
морските застраховки, отчуждаване, частната собственост върху земеделски
земи, ролята на държавния арбитраж, децентрализацията на системата за до-
говаряне и др4.

 Виден изследовател и преподавател на правни знания през този период е
и Димитър Димитров – професор по държавно и административно право за пе-
риода 1946-1947 година. По-важните правни дисциплини са свързани с основни-
те въпроси на държавното и административното устройство като: „Общо уче-
ние за държавата”; „Държавно и административно право” и „Социално право и
социална политика”.

3. Правните знания във Висшия институт за народно стопанство
 „Димитър Благоев“ (ВИНС) за периода 1957-1990 г.

Характерно за правните знания през периода 1957-1990 г. във Висшия
институт за народно стопанство (ВИНС) е ориентацията им към граждан-
ското и трудовото право на Република България. Този факт логически е оправ-
дан от тясната връзка на икономическата наука най-вече с частното ни право.
Поради това и основните курсове са по : „Основи на българското частно право“,
„Гражданско право за стопановеди“, „Гражданско право и строително законода-
телство“, „Международно частно право“, „Търговско право“, „Трудово право“,
„Морско право“.

Нов момент от развитието на правните знания е периодът от осем-
десетте години, резултат от дейноста на доцент Васил Йорданов Митков. Той
постъпва през 1983 година от Окръжен съд – Варна и е доцент в катедра „Граж-
данскоправни науки“ до 1994 г.

През периода 1983-1988 година като основна дисциплина за всички иконо-
мически специалности се въвежда дисциплината „Основи на правото“. Тя е вклю-
чена и сега в учебните програми ,като част от общообразователния фундамент
и обхваща най-важната проблематика от всички правни клонове от национална-
та ни система. Преподавателският състав е и основният авторски колектив,
който участва в написването на учебници и учебни помагала за съответния
4 Алманах на ВИНС „Д. Благоев“. Цит. съч, с. 206-209.
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период. Като по-важна литература под ръководството на доц. д-р В. Митков
могат да се посочат следните източници: „Право на НРБ и финансово-отчетно
право“, „Основи на административното, семейното трудово и наказателно пра-
во на НРБ“, „Стопанско право на НРБ“, „Основи на правото“5.

През този период настъпва институционализация и обособяването на само-
стоятелна катедра по Правни науки, която обединява преподаватели с юридичес-
ко образование. През месец декември 1989 година от катедра “Планиране и уп-
равление на народното стопанство”, с ръководител проф. Нора Мицова, се създа-
ва ново структурно звено – катедра „Правни науки”. Към нейния първоначален
академичен състав се включват доц. Васил Митков, доц. д-р Радослав Рачев,
доц.д-р Маргарита Бъчварова, д-р Соня Михайлова, Маргарит Мицев, Юри Стой-
ков и др. Първият ръководител на катедрата е доц. д-р Васил Митков. През този
период настъпва процес на непрекъснато разширяване на състава на катедрата.

4. Правните знания в Икономически университет – Варна за период
1990 - 2014 година

Развитието на правните знания в ИУ – Варна за периода 1990-2015 година
е тясно обвързано със създаване на Юридическия факултет – от 1991 г. до 1998
г. Правните знания се диференцират, с оглед на утвърдените критерии във вис-
шето образование, поради което се обособяват три правни катедри ”Публич-
ноправни науки”, “Гражданскоправни науки” Наказателноправни науки”.

Основател и декан на Юридическия факултет е проф. д-р. д.и.н. Петър Мар-
ков Цанков. През този период като преподаватели участват видни учени и предста-
вители на правната мисъл. Следва да се отдаде дължимото в подготовката на
бъдещите кадри по юридическо образование на член- кореспондент акад. Чудомир
Големинов, член-кореспондент Румен Янков, проф. д-р Иван Владимиров, доц. д-р
Н. Беронов, проф. д-р Б. Станков, проф. д-р Л. Йосифов и др. Едновременно с
преподавателската им дейност в Икономически университет – Варна, те са извес-
тни и с участието им в централни държавни органи и структури. През този период
е налице сериозна тенденция за обвързване на правните знания в университета с
практическата им реализация в отделни сфери на държавното управление. Като
преподаватели участват видни практици от съдилищата и прокуратурата6.

За периода 1993 – 1998 година като основни лекционни курсове се под-
държат правни дисциплини, легитимни за юридическото образование. За реали-
зиране на специалността „Право“ са привличани като хонорувани преподавате-
ли и практикуващи юристи За периода на съществуването на Юридическия
факултет са преподавани правни дисциплини, съобразени с държавните изиск-
вания, поради регулирания характер на юридическата професия.

5 Алманах на Икономически университет Варна.1981-1994. Животописни и книгописни сведения
за преподавателите. 1995, Университетско издателство ИУ – Варна, с. 270.

6 Лъчезар Добрилов – окръжен прокурор; проф. д-р Здравко Трайков – директор на Централен
затвор; Ванухи Аракелян – съдия от Окръжен съд Варна; Деспина Георгиева – съдия от районен
съд Варна и др.
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Считано от 1998 година и до сега, поради закриване на Юридическия факул-
тет, основният преподавателски състав образува една обща катедра „Правни на-
уки“, която до 2000 г. се ръководи от проф. д-р по право, д.и.н П. Цанков. В учебния
процес и в равитието на правните знания активно се включват и проф. Б. Станков,
доц. д-р Р. Рачев, доц. д-р М. Бъчварова, доц. д-р А. Андреева, доц. д-р Г. Йолова,
гл. ас. О. Маринова, Г. Цвяткова, ас. В. Владова. Основните дисциплини и препода-
ваните с тях правни знания са в тясна връзка с икономическите специалности и най-
четените са „Основи на правото“, „Финансово право“, „Търговско право“, „Граж-
данско и търговско право“, „Основи на правото и нормативно правно регулиране на
туризма“, „Трудово и осигурително право“, „Международно частно право“.

В съвременните условия, характерна за катедра „Правни науки” е вътреш-
ната специализация на академичния й състав, като се следва основното деле-
ние на правната ни система на публично и частно право. Това позволява под-
държането на правни знания и в двата основни дяла на науката.

Основната цел на академичния състав на катедра „Правни науки” е да
поддържа високи образователни стандарти в преподаването, да обновява и осъ-
временява правната теория с научни изследвания и да прилага творческите
постижения в практиката.

Заключение

Историческият преглед, свързан с възникването и еволюирането на прав-
ните знания в ИУ – Варна, е основание за следните изводи и констатации.

Необходимостта от правните знания е залегнала в методологията на ико-
номическото образование още от създаването на ВТУ – Варна, за което свиде-
телства първата учебна програма на висшето търговско училище от 1920 г.
Динамиката на броя на правните дисциплини е пряко свързана с целите на про-
грамата за преподаване на знания, които отговарят на развиващата се наука и
стандартите на европейското висше икономическо образование. Основна и трай-
на тенденция и сега е включването на правни знания и дисциплини с приоритет
в сферата на частното право като търговско право, трудово право, вещно право,
облигационно право. Като насоки за бъдещо развитието могат да се посочат:
разширяване на специализираните правни дисциплини в подготовката на иконо-
мисти, извършването на интердисциплинарни изследвания и създаване на съвме-
стни публикации, въвеждане на нови правни дисциплини в отделни специалности.

THE  EVOLUTION  OF  LEGAL  KNOWLEDGE
AT  THE  UNIVERSITY  OF  ECONOMICS  –  VARNA

Prof.  Dr  Ec.  Sc.  Petar  Tsankov,  Assoc.  Prof.  Dr  Margarita  Bachvarova

Abstract

In the present article there are discussed the origins and the evolution of legal knowledge
at the University of Economics – Varna. There is presented a historical overview and done a
division into periods of legal knowledge, in accordance with the stages of development of the
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higher school. There is discussed the first syllabus of the higher school of commerce and the
legal subjects included in it. There is observed certain dynamics of legal knowledge depending
on the goals of teaching, which follow the development of science and the standards of
European economic education. There is emphasized the main trend of the evolution of legal
knowledge in economics, connected with certain fundamental questions of the state system
and in private law relationships.

Keywords: higher education, teaching, legal sciences.
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ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
НА ОДИТА В УСЛОВИЯ НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Гл. ас. д-р Руслана Димитрова

Въведение

Несъстоятелността за българските предприятия става актуална след 1989
г., когато стартират процесите, свързани с преструктурирането на икономиката,
трансформацията на собствеността и промяната на модела за управление и
адаптация в условия на пазарна среда.

Интересът към процесите, свързани с нея, се засилва след 2008 година,
поради последиците от глобалната финансово-икономическа криза. В резултат
на кризата в нашата страна “броят на обявените в несъстоятелност предприя-
тия нараства близо два пъти, в сравнение с целия преходен период, а през 2012
година с 5,6 пъти повече, спрямо 2008 година“ (Стоянова, 20.12.2014).

Фалитът на КорпоративнаТБ през 2014 г. засили обществения натиск към
институциите и изведе на преден план, както икономическата и социалната
същност и значимост на несъстоятелността като правен институт и процес,
така също открито постави въпроса за качеството и технологията на одита и
отговорността на одиторите.

Отбелязаните обстоятелства определят мотивите за избор на темата на
статията. Основната изследователска теза е: в условия на поредица от обя-
вени в несъстоятелност финансови и нефинансови предприятия нара-
ства необходимостта от усъвършенстване на технологията на незави-
симия финансов одит.

Постигането и е свързано с решаването на следните конкретни задачи:
теоретична обосновка на несъстоятелността; извеждане на технологичните
особености на одита в производство на несъстоятелност и възможностите за
неговото усъвършенстване.

1. Теоретична обосновка на несъстоятелността

Исторически възникването на несъстоятелността като правна категория
се свързва с Римското право. В наше време концепцията за несъстоятелност е
ключова за правната и икономическата практика на развитите страни. Тя се
изследва и анализира, както като икономическа и правна категория, в основата
на която е неплатежоспособността на длъжника, така също и като процес, т.е.
система от икономически и юридически отношения, които изискват управление
и регулиране.

В научната литература по право несъстоятелността се определя като правна
категория и се характеризира като процесуален правен институт нормативно
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уреден със закон1. Правните норми, отнасящи се до несъстоятелността, имат
за цел да:

 гарантират защита на кредиторите от неплатежоспособни и некоректни
длъжници;

 минимизират рисковете, свързани с предприемаческата дейност;
 ликвидират неефективните предприятия и преструктурират икономиката;
 променят модела на управление на предприятията и бизнес-поведение-

то на мениджъри и собственици.
Анализът на законодателството по несъстоятелността на развитите стра-

ни (Костина, 15.12.2014) показва, че при нейното регулиране се отчитат интере-
сите както на кредиторите, така също на длъжниците и другите участници в
процеса. За целта се включват и оздравителни процедури, целящи запазване на
бизнеса или подпомагащи класическия механизим за разпродажба и осребря-
ване на имуществото при фалит.

В теорията и практиката на правото са известни различни системи за ре-
гулиране на несъстоятелността като правен институт (Эпштейн, 20.12. 2014), а
именно:

 система, която изцяло е в защита на кредиторите – основната й цел е да
се защитят интересите на кредиторите, характерна е за Англия, Хон-
конг, Израел, Австралия;

 система, която умерено защитава кредиторите – определя се от етапа
на развитие на икономиката. Тя е в основата на търговското законода-
телство на Германия, Финландия, Норвегия, Япония;

 неутрална система – основната цел на законодателството при нея е да
отчете интересите на кредитора и длъжника при спазване на правилото
за „златната среда“ – свойствена е за САЩ, Русия, Италия, Дания, Че-
хия, България;

1 Например, в България се регламентира в: Търговски закон, (чл. 607 - 760) обн. ДВ, бр. 48 от 18
юни 1991 г. , посл. изм. ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г. За неуредените в ТЗ отношения се прилага
ГПК, обн. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г. посл. изм. ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г. За някои
видове търговски дружества се открива производство по търговска несъстоятелност по специ-
ален ред, а ТЗ се прилага субсидиарно. Такива са: банките – Закона за банковата несъстоятелност,
обн. ДВ, бр. 92 от 27 септември 2002 г.  посл. изм. и доп. ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г.;
застрахователните дружества – Кодекса за застраховането, обн. ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005
г. посл. изм. и доп. ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г.; осигурителните дружества – Кодекса за
социално осигуряване, обн. ДВ, бр. 110 от 17 декември 1999 г. посл. изм. и доп. ДВ, бр. 107 от
24 декември 2014 г. В производство по търговска несъстоятелност могат да се обявяват и
юридически лица с нестопанска цел (по силата на специални разпоредби на Закона за юридичес-
ките лица с нестопанска цел обн. ДВ, бр. 81 от 6 октомври 2000 г.,  посл. изм. ДВ, бр. 42 от 5 юни
2009 г.), както и кооперациите (по Закона за кооперациите, обн. ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999
г.,  посл. изм. ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г.). За някои категории търговци обаче не може да се
открива производство по търговска несъстоятелност Това са: публични предприятия, които
упражняват държавен монопол;търговци, които са публични предприятия, създадени с особени
закони. (Закона за горите, обн. ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г.,  посл. изм. ДВ, бр. 98 от 28 ноември
2014 г).
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 система, която умерено защитава длъжника – целта на системата е,
както справедливо разпределение на имуществото на длъжника между
кредиторите, така също да се постигнат определени макроикономичес-
ки задачи – присъща е за Гърция, Испания, Белгия;

 система, която радикално защитава длъжника - целта е да се запази
бизнеса на длъжника и работните места. Недостатъкът на тази систе-
ма е, че стремежът да се запазят предприятията на всяка цена не се
оказва ефективен за развитието на икономиката. Прилагана е във Фран-
ция, но в средата на 80-те години от XX в. същата е преориентирна към
система, която умерено защитава кредиторите.

При изследването на правните аспекти на несъстоятелността се подчер-
тава необходимостта от разграничаване на свързаните с нея понятия и катего-
рии като: неплатежоспособност, фалит, ликвидация, преобразуване, саниране.
Най-често дискусията се отнася за категориите несъстоятелност и фалит. Раз-
граничават се две противоположни теории. Първата група автори (Слепышев,
20.12.2014) разглеждат двете понятия като синоними и се аргументират по след-
ния начин: използват се като единна терминология в законодателството; несъсто-
ятелността е събитието, зафиксирано в съда, а фалитът е процедурата. Втора-
та група автори (Суслова, 2004) приемат, че независимо от факта, че понятията
се намират в диалектическа връзка и имат единна същност, те са различни,
защото обявяването на длъжника в несъстоятелност не означава фалит, а той е
нейното пределното състояние.

В практиката са възможни и други процедури за изход от несъстоятелно-
стта като саниране, преобразуване, ликвидация.

Правната теория е полезна за: регулирането на несъстоятелността: орга-
низационно-правните процедури за нейната реализация и разграничаване на ней-
ните етапи. Тя оказва влияние и на организацията, документирането, оценява-
нето и отчитането на финансово-счетоводни процеси и свързаните с тях данъч-
ни задължения.

Поставените дискусионни въпроси провокират учените да изследват ико-
номическата същност на несъстоятелността и нейната връзка с кризисните
процеси, влияещи на устойчивото равитие на предприятието. Прилагайки сис-
темния подход, някой автори (Рондарь, 18.12.2014) въвеждат понятието иконо-
мическа несъстоятелност и я определят като сложна система, която търпи вли-
янието на вътрешните и външните фактори на средата, в която функционират
предприятията. Разграничават я на пазарна, производствена и финансова, като
приемат, че нейното развитие преминава през следните етапи: латентна иконо-
мическа несъстоятелност; икономическа неустойчивост; висок риск от фалит;
преход от икономическа към правна несъстоятелност и разрешаване на възник-
налите противоречия чрез правни процедури; фалит.

Други автори (Darling, JD., Seristц, H. and Gabrielsson, M., 15.12.2015; Дя-
гель, 2008; Жданов, 15.12.2014) въвеждат понятието „системна несъстоятел-
ност“ на преприятието и приемат, че несъстоятелността е състояние на негови-
те основни подсистеми и тяхното взаимодействие, при което се блокира разви-
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тието им и настъпва необратим процес на нарушаване на неговата устойчивост
и функциониране. Тези автори свързват причините за възникването на несъсто-
ятелността с жизнения цикъл на предприятието и кризисните явления, които
съпътстват неговото устойчиво развитие. Изследването на икономическото
съдържание на несъстоятелността позволява на авторите да систематизират
причините за нейното възникване по следния начин: външни – групирани на прин-
ципа STEP(PEST)-анализ (политически, технологични, социални, външноиконо-
мически); пазарни; вътрешноикономически; финансови; управленски.

Според тези автори, свързването на несъстоятелността с кризисните си-
туации и техните причини позволява да се формулират и използват механизми
за изход от кризата, а несъстоятелността може да се диагностицира и прогно-
зира. Те свързват нейното проявление с трите кризи, характерни за развитието
на предприятието: финансова; управленска и икономическа и разграничават
следните периоди в нейното развитие: предкризисен период, период на остра
криза и период на хронична криза.

През първия период протича управленска криза, която е проявява като
стратегическа и структурна и има изразена тенденция да премине във фина-
насова криза. В периода на остра криза се проявява финансовата криза и се
наблюдава тенденция на рязко спадане на ликвидността и временна неплате-
жеспособност. За периода на хроническата криза е характерно, че финансовата
криза преминава в икономически–правна криза, която се характеризира с не-
платежоспособност, несъстоятелност и фалит. Във времето има възможност
да се наблюдава динамиката на кризисните явления, като се разграничи мо-
ментът на преход от неплатежоспособност в несъстоятелност и фалит. Критич-
ното състояние на предприятието се определя от т.нар. „точка на разклонение-
то“, където процесът може да се развие по две траектории: фалит и ликвидация
или финансово оздравявяне и нормално функциониране.

Целите в този времеви период са: ликвидация на губещи предприятия; са-
ниране на предприятия, където кризата може да се овладее; защита на интере-
сите на кредиторите и длъжниците.

Положителните страни на икономическата теория се свеждат до:
 изследване на несъстоятелността не само като състояние, а и като про-

цес, динамичнен във времето и преминаващ през няколко етапа;
 възможности за диагностициране и разпознаване на симптомите, отна-

сящи се до неплатежоспособност, несъстоятелност и фалит;
 разпознаване, анализ и оценка на рисковете, които предизвикват кризис-

ни състояния, свързани с развитие на предприятието;
 предприемане на адекватни действия и използване на подходящи меха-

низми за оздравяване на бизнеса и програми за изход от кризата.
Интерес представляват и проучванията, отнасящи се до социалната

същност и проявление на несъстоятелността. В България е изследвано нейното
проявление като социален феномен и се доказва, че несъстоятелността се про-
явява в следните четири маски: на опозоряване (стигматизация); на раздържа-
вяване; на умишлен фалит; на преодоляване на стигматизацията и даване на
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втори шанс (Стоянова, 20.12.2014). Полезността на тази теория се изразява във
възможността да се разграничат: социалната отговорност на участниците в
процеса; произтичащите конфликти на интереси и възможност за защита на пред-
приемачите, като им се даде шанс да продължат бизнеса.

В резултат на направения преглед на прилаганите подходи при изследване-
то на несъстоятелността като социална, управленска, правна и икономическа
категория може да се обобщи следното:

За целите на одита несъстоятелността следва да се изучава комплекс-
но, защото всяко от посочените направления е значимо за неговото осъществя-
ване и усъвършенстване. Познаването на:

 правната същност е от значение за правилния подбор на доказателства-
та при одита и разграничаването на отговорностите в цялостния процес,
отнасящ се до несъстоятелността;

 икономическата същност позволява да се изследва: връзката на кри-
зисните състояния в развитието на предприятието и несъстоятелност-
та; приложението на диагностиката за целите на одита; възможностите
за усъвършенстване на технологията на одита, неговата стандартиза-
ция и програмно осигуряване.

 социалната същност дава възможност да се проучи: ролята и значимос-
тта на одита, усъвършенстването на неговите функции и отговорността
на одиторите в този процес.

2. Технологични особености на одита в условия на производство
по несъстоятелност и възможности за неговото усъвършенстване

Одитът в условия на несъстоятелност се характеризира с редица особе-
ности, които в практиката се отчитат от одиторите при оценката на приложени-
ето на принципа за действащо предприятие, тестването на финансово-счето-
водните процеси, свързани с несъстоятелността и оценките на активите, взема-
нията и задължения. Осъществяват се процедури, предвидени по закон, отнася-
щи се до резултати от инвентаризации, структура на капитала, осребрената маса
и защита на кредиторите.

Преди да бъдат обявени в несъстоятелност, предприятията изпитват фи-
нансови затруднения. Поради тази причина редица автори (Динев, 2014; Вейсел,
2012; Панков, 20.02.2015) считат, че през този етап от развитието на предприя-
тията, освен финансов, следва да се осъществява и диагностичен одит. Те го
определят като „системен процес за набиране и обработка на информация, с
помощта на специални методи за оценка на причините, характера и дълбочина-
та на кризата в развитието на предприятието с цел разработване, наблюдение и
оценка на ефективността на антикризисната програма“ (Ковалева, 2003). За този
вид одит са характерни качествата на операционен управленски одит. Приема
се, че диагностичният одит протича последователно през няколко етапа: подго-
товка; планиране; диагностика; разработване на антикризисна програма; контрол
на нейното изпълнение и оценка на ефективноста на програмата; докладване.



17
Статии

За разлика от финансовия одит, където основната цел е да се оцени прило-
жим ли е принципът за действащо предприятие, целта при този вид одит е да се
предложи изход от кризата. За да се изследват, анализират и оценят причините,
довели до нея, тя се изследва в следната последователност: анализ на причини-
те и факторите за неплатежоспособността и финансовата нестабилност; диаг-
ностика на състоянието и развитие на кризата във времето; обосновка за раз-
работване на антикризисна стратегия и програма; мониторинг и оценка на из-
пълнението на приетата програма.

На този етап, освен познатите за финансовия одит аналитични процедури
за набиране и обработване на информация, се използва диагностиката с цел
анализи, оценки и набиране на доказателства, които да характеризират специ-
фиката на кризата, протичаща в предприятието, нейното развитие във времето,
връзката £ с несъстоятелността и възможен изход от нея. Диагностицирането
на несъстоятелността включва:

 набиране и обработване на надеждна информация за анализ на финансо-
вото и икономическото състояние на предприятието;

 идентификация и оценка на рисковете въз основа на счетоводната и ста-
тистическата информация, за да се разкрият симптомите на несъстоя-
телността;

 прилагане на аналитични одитни процедури за оценка на платежоспо-
собността и задлъжнялостта;

 обосновка на система от показатели за оценка на финансовото състоя-
ние на предприятието в рамките на счетоводния модел с изполването
на система от финансови коефициенти и в рамките на финансовия модел
с използването на показатели в следните три насоки за: растеж, възвръща-
емост и остатъчен доход (Касърова, 2005);

 количествено и качествено определяне на финансовото състояние на
предприятието въз основа на избраната система от показатели, като се
използват интегрални системи от показатели, включени в модела Дю-
пон за оценка на платежоспособността, Z-коефициент на Алтман, модел
за ранжиране на предприятията, методика за предсказване на банкрут с
отчитане спецификата на отрасъла, икономическа добавена стойност –
EVA и други (Касърова, 2005);

 документиране на резултатите от диагностика и подготовка на антикри-
зисните мерки за включване в оздравителната програма.

Качеството на диагностичния одит се гарантира с работни документи, а
резултатите се оформят в доклад, където се посочва: кой е възложителят на
диагностичния одит; целите на одита; кратко описание на ситуацията преди
одита; описание на одитните процедури и резултатите от тяхното прилагане;
кратко описание и оценка на антикризисната програма; прогноза за основните
финансово-икономически показатели характеризиращи финансовото състояние
и оценка на вероятността от възникване на нови заплахи, свързани с несъстоя-
телността.
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Интерес за теорията и практиката представляват особеностите в техно-
логията на финансовия одит в предприятия, обявени в производство по несъсто-
ятелност, и свързаните с нея процеси като саниране, външно управление (син-
дик), ликвидация, фалит.

При протичането на тези процеси действащите счетоводни и одиторски
станадарти не могат да се приложат в цялост, защото са съобразени с принципа
за действащо предприятие, който не винаги е приложим в предприятия за които
е открито производство по несъстоятелност.

Част от счетоводната практика в нашата страна се базира на СС13 Отчи-
тане при ликвидация и несъстоятелност (Счетоводен стандарт 13, 15.12.2014 ),
а за останалите, според характера на предприетите действия за преобразуване
на предприятието във връзка с приетите оздравителни процедури, важи дей-
стващото счетоводно законодателство и стандарти.

Предизвикателствата за одиторите са различни по своя характер и обхва-
щат цялостния одитен процес от планирането до неговото приключване. При
планирането на одита се обръща внимание на събития и факти, които поставят
под съмнение прилагането на принципа действащо предприятие. Те са от значе-
ние при отчитане на одиторския риск, обхвата и характера на одиторските про-
цедури и необходимото време за одит. Освен това, одиторът не оценява само
ГФО, а и приетата оздравителна програма, ликвидационен баланс, план за дей-
ността на синдика, разпределението на осребрената маса, както и рисковете за
потенциални нарушения на правата на кредиторите, длъжника и персонала. На
всеки един от етапите от производтвото по несъстоятелност не са изключени и
действия, определени от закона за престъпления, затова одиторите следава да
отчитат и този риск.

Характерът на протичащите процедури, отнасящи се до несъстоятелност-
та и нейните етапи на протичане, оказват пряко или косвено влияние на техноло-
гията на одита. При наличие на процедура, отнасяща се до саниране (Държавен
вестник, 18.12.2014) на обявеното в несъстоятелност предприятие, одиторът
последователно извършва:

 Анализ на финансово-икономическото състояние на предприятието, за
да сe изяснят причините за откриване на производство по несъстоятел-
ност.

 Оценка на капиталовата структура и промените в капитала.
 Оценка на неплатежоспособността и структурата на задлъжнялостта.
 Проверка на приетата оздравителна програма в следните направления:

инициатор за санирането; средства за санирането и техните източници;
начини за саниране, конкретни планирани и осъществени оздравителни
действия и тяхното документиране.

 Оценка на правните и счетоводните характеристики на предприетите
форми за саниране.

 Оценка на ГФО дали е в съответствие с действащото законодателтво,
счетоводни стандарти и принципа за действащо предприятие.
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 Анализ на регионалната и социалната значимост на предприятието.
 Оценка на стила на управление и компетенциите на мениджърите.
При извършване на одит на етапа, когато е назначено външно управление

– синдик (Държавен вестник, 18.12.2014), одиторът предприема действия и про-
цедури за съответствие, за да потвърди достоверността на:

Финансовия отчет до периода за управление от синдик и за периода на
управление от синдика;

 Плана и отчета на синдика за извършените по него действия дали са в
съответствие с предварително възложените му пълномощия и действа-
що законодателство;

 Предприетите действия от страна на синдика за възстановяване на пла-
тежоспособнотта и тяхното документиране;

 Закрити производства и дейности и какви са основанията по закон за
предприемане на тези действия;

 Продажба на имущество, как е осъществена и документирана;
 Организацията на документооборота и счетоводството дали са в съот-

ветствие със законно предвидените за случая стандарти.
В условията на саниране и управление от синдик, след изпълнение на озд-

равителната програма, има две възможности: прекратяване на производството
по несъстоятелност или обявяване в несъстоятелност с последващо осребря-
ване и разпределение на имуществото. Също така следва да се отчита и фактът,
че след удовлетворяване на кредиторите, предприятието може да бъде заличе-
но или дейността му да бъде възстановена с останалата част от имуществото.

Технологичните особености на одита се определят и от икономическите и
правните различия между несъстоятелността и ликвидацията. Тези два проце-
са са много сродни, но между тях има съществени различия, които се отчитат
при одита. Независимо от кого е инициирана, несъстоятелността има винаги
принудителен характер, а ликвидацията е доброволна, освен в случайте за пре-
кратяване на дейността по решение на съда. Синдиците се назначават и конт-
ролират от съда по несъстоятелност, а ликвидаторите се избират и вписват в
търговския регистър и дейността им е самостоятелна. Всеки търговец може
да бъде обявен в несъстоятелност, а ликвидацията е процедура, свързана с
прекратяването на търговската дейност.

Протичането на процеса ликвидация не изключва възможността предпри-
ятието да бъде обявено в несъстоятелност. В случаите, когато тя е обявена и
следва процедурата фалит (Държавен вестник, 18.12.2014), то одиторът осъще-
ствява процедури и предприема действия, за да потвърди:

 Достоверността на: началния ликвидационен баланс; ГФО за периода
на несъстоятелност; ликвидацонния баланс от последната година.

 Документирането и счетоводното отразяване на извършените по лик-
видацията операции съответстват ли на закона и действащия счетово-
ден стандарт за ликвидация и несъстоятелност.

 Правилно ли е формирана осребрената маса и разпределена ли е съща-
та при спазване изискванията и реда, предвиден по закон.
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В условия на несъстоятелност технологичните особености на одита могат
да бъдат обобщени по следния начин (вж. табл. 1).

Таблица 1

Технологични особености на одита в условия на несъстоятелност

Критерии
Действащо
предприяти

е

Предприятие в производство по
несъстоятелност

саниране
външно

управление
синдик

фалит

Възложител
на одита

Собстве-
ниците

кредиторите
съда

кредиторите
съда

съда

Характер
на одита

задължителе
н по закон
или добро-
волен

задължителен
по закон или
доброволен

задължителен
по закон или
доброволен

задължителен
по закон или
доброволен

Целта на
одита се
определя от

одиторски
стандарти
счетовод-
ното законо-
дателство и
стандарти

търговското и
счетоводното
законодателств
о и стандарти

търговското и
счетоводното
законодателств
о и стандарти

търговското
законода-
телство
СС13

Обект
на одита

ГФО ГФО
одиторски
ангажимент по
оздравителната
програма

ГФО
одиторски
ангажимент по
отчета на
синдика

одиторски
ангажимент
за оценка на
ликвидационе
н баланс,
формирането
и разпре-
делението на
осребрената
маса

Одиторски
риск

среден
нисък

висок висок висок

Одитиран
период

финансовата
година

до обявяване в
несъстоя-
телност
оздравителен
период

до обявяване в
несъстоя-
телност
период при
управление на
синдика

до обявяване
в несъстоя-
телност

Принципа
действащо
предприятие

действа може да
действа или да
не действа

може да
действа или да
не действа

не действа
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От направеното обобощение на особеностите на технологията на одита в
условия на несъстоятелност може да се обобщи следното:

Комплексното познаване на социалните, икономически-правните, финан-
сово-счетоводните и данъчните аспекти, свързани с несъстоятелността, позво-
лява на одиторите да потърсят възможности за усъвршенстване на одита в
следните насоки:

 разработване на методика за анализ, оценка и диагностика на несъсто-
ятелността за целите на одита, съобразена с отраслевите особености и
икономическите условия в страната;

 разработване на методология и програмни продукти за диагностичен
одит, съобразени със спецификата на нашата икономическа действи-
телност, с цел оценка на финансовото състояние и риска от несъстоя-
телност за българските предприятия;

 промяна в стандартите и законодателството, регламинтиращо одита по
отношение на санкции, отговорности и практики;

  въвеждане на задължителен одит за предприятия, обявени в производ-
ство на несъстоятелност, поради сложността и многообразието на про-
блемите, които възникват на различни етапи от неговото протичане и
тяхната социална значимост.

Действащи
стандарти

всички
одиторски и
счетоводни
стандарти

само
определени, в
зависимост от
характера на
формите за
саниране

само
определени, в
зависимост от
характера на
предприетите
действия

СС 13
отчитане при
ликвидация и
несъстоя-
телност
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Заключение

Професионалната общност на българските независими одитори е изпра-
вена пред нови предизивикателства. Отзвукът сред обществеността за ролята
и отговорността на одиторите след фалита на КТБ (Инвестор, 15.02.2015), пос-
ледвалите санкции и дискусии на различни равнища, поставят открито въпроси-
те, свързани, както с качеството, професионалната етика, така също и за криза-
та в доверието към резултутатите от одита.

За да се открие верният отговор от страна на професионалната институ-
ция, е препоръчително да се предприемат инициативи, които да подготвят общ-
ността за работа в условия на несигурност и IT, с цел възръщане на доверието
на обществото към одиторската професия.
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TECHNOLOGICAL  PECULIARITIES  AND  IMPROVEMENT
OF  AUDIT  UNDER  INSOLVENCY

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Ruslana  Dimitrova

Abstract

In the article – for the purposes of audit – there is presented an overview of the approaches
to the study of the economic, legal and social nature of insolvency. There is made a
characterization of the technological peculiarities of audit under insolvency and are given
possibilities for its improvement.

Keywords: insolvency, audit, technological peculiarities.
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ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
ПРИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Гл. ас. д-р Тодор Райчев

Въведение

Обекти на обществени поръчки за строителството за граждански цели, могат
да бъдат: строеж или проектиране и изпълнение на строеж, проектиране и изпълне-
ние на строителни и монтажни работи (СМР), дейности по изпълнение на строеж в
съответствие с изискванията на възложителя1. Тези обекти се отличават с опреде-
лена множественост, резултат от многообразието, както при строителството на
нови, така и при разширението и системното поддържане, реконструкция, модерни-
зация, възстановяване или рехабилитация във времето на наличните обекти на пуб-
личната недвижима собственост (държавни и общински обществени сгради, вкл.
общински центрове за настаняване от семеен тип, улични мрежи, пешеходни зони,
обществени пространства в централните градски части, спортни съоръжения, град-
ски паркове, заводи и съоръжения за твърди битови отпадъци, водопроводни и ка-
нализационни мрежи, пречиствателни станции за отпадъчни води и много други)2.
Това предполага организирането на нарочни търгове и конкурси за възлагане на
обществени поръчки, характеризиращи се с твърде широк обхват на строително-
монтажните и ремонтно-строителните дейности, съоръжения и строителни обекти
и разработването на разнообразни методики за оценка на офертите на участниците,
в които определяща е не само цената, а комплекс от фактори.

Във връзка с това, целта която си поставяме в тази статия е да се разгле-
да разработването и използването на показатели за оценка на предложенията
при провеждане на открити процедури за възлагане на обществени поръчки за
строителство3 по критерия „икономически най-изгодна оферта“4, с оглед нама-
ляване влиянието на субективния фактор.

Така формулираната цел предполага изпълнението на следните основни
задачи:

1. Да се разкрие начинът на разработването и използването на показатели за
количествена оценка на ценови и неценови фактори с количествени характерис-
тики в открити процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство.

1 Вж. чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г., …
посл. изм. и доп. ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г.

2 Вж. по-подробно чл. 2, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 6 от Закона за държавната собственост. ДВ, бр. 44 от
21.05.1996 г., … посл. изм. ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г. и чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската
собственост. ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., … посл. изм. ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г.

3 Обект на разглеждане са само тези за граждански, а не и за военни цели и/или специално строителство.
4 Вж. чл. 37, ал. 1 от вече цитирания ЗОП.
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2. Да се разгледа разработването на основните показатели използвани в
практиката за количествена оценка на неценови фактори отличаващи се с каче-
ствени характеристики, с оглед на правилното им изготвяне и намаляване вли-
янието на субективния фактор при възлагането на обществени поръчки за стро-
ителство.

1. Особености при разработването и използването на показатели
за количествена оценка на ценови и неценови фактори

с количествени характеристики

Основно звено в структурата на отделните методики за оценка на предло-
женията, наред с алгоритъма за изпълнение, формулите и евентуалните схеми,
представляват и фиксираните от възложителя показатели за оценка на водещи-
те неценови и ценови фактори, заложени съответно в техническото предложе-
ние и ценовата оферта.

Ролята на показателите, включващи се в комплексната методика за оцен-
ка на офертите по критерия „икономически най-изгодна оферта“ се изразява в
това, да разкриват възможност за обективно количествено измерване на от-
делните, предварително одобрени от възложителя ключови елементи (фактори
за оценка), съставляващи отправените предложения.

При разработването на показателите, следва да се имат предвид няколко
особено важни за възложителя на обществената поръчка положения. Те се из-
разяват в търсенето на отправените оферти от страна на кандидатите на обо-
сновани, колкото се може по-ниски ценообразуващи показатели (часова став-
ка5, процент на допълнителните разходи върху труда, процент на допълнителни-
те разходи върху механизацията, процент на доставно-складовите разходи, про-
цент на печалба), по-ниска цена, по-малък срок за изпълнение и по-голям гаран-
ционен срок за извършените от потенциалния изпълнител строително-
монтажни работи, по-малък размер на изискуеми от възложителя парични
средства преди крайното (окончателното) разплащане – аванс, междинно пла-
щане.

Така например, при организирането и провеждането на обществени поръчки
на основата на търгове и конкурси за благоустрояване на обекти или на от-
делни елементи на недвижимата собственост, например, пешеходни
зони, като основни показатели за оценка на тръжните или конкурсните предло-
жения могат да се използват следните:

- П1 – единични анализни цени на основните СМР, участващи с относи-
телна тежест 35% и максимален брой точки – 35;

- П2 – ценообразуващи показатели, участващи с относителна тежест 35%
и максимален брой точки – 35;

5 Следва да се има предвид, че съгласно чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП тръжната документация следва
да съдържа декларация, чрез която кандидатите уверяват, че в офертата им са спазени изисква-
нията за закрила на заетостта, включително за минимална цена на труда и условията на труд
при изпълнението на съответните СМР.
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- П3 – гаранционен срок, участващ с относителна тежест 30% и макси-
мален брой точки – 30.

По принцип, залагането в тръжните книжа на всеки от показателите и раз-
пределянето на относителната тежест сред тях (сумата им следва да е равна
на 100%) се извършва в зависимост от водещите интереси на възложителя на
обществената поръчка, за и към момента на нейното обявяване. Така точно
предложените показатели като вид и степен на важност помежду им се извеж-
дат на преден план в конкурентната надпревара между участниците.

Комплексната оценка, с максимално възможен сбор от 100 точки6, се фор-
мира чрез сумата на получените частни оценки за всеки един от трите показа-
теля, както следва:

Комплексна оценка = П1 + П2 + П3 (1)

Определянето на оценката по първия показател П1 – единичните цени, на
примерно 25 на брой CMP, при който логично (от гледната точка на възложите-
ля) в съревнованието между участниците се търси най-ниската единична цена,
може да се извърши например чрез формула от следния вид:

П1 = [(Ц1 най-ниска / Ц1) х 0,04 + (Ц2 най-ниска / Ц2) х 0,04 +

(Ц3 най-ниска / Ц3) х 0,04 + … + (Ц25 най-ниска / Ц25) х 0,04] х 35, (2)

където:
- Ц1, Ц2, Ц3, ..., Ц25 са цените на видовете СМР от ценовото предложение

на оценявания участник;
- Ц1 най-ниска до Ц25 най-ниска – най-ниските цени за съответния вид СМР сред

всички, предложени от участниците в процедурата.

При оценяването, за гарантиране на пропорционалното съответствие меж-
ду степента на припокриване на характеристиките на предложенията с предя-
вените от възложителя и получавания брой точки, винаги при показатели, пре-
следващи минимални стойности, е удобно да се използват например дроби, как-
то във формула (2). В числителя им следва да се поставя най-ниската стойност
сред предложенията, а в – знаменателя стойността на оценявания участник в
процедурата. По този начин, залагайки минималната стойност в числителя и
равни или по-големи от нея стойности в знаменателя, ще се получава единица
или по-малки дробни числа, на които ще съответстват респективно максимал-
но възможния или по-малък брой точки за оценка по дадения показател.

При вторият показател П2 логично се търсят ценообразуващи фактори,
предложени от оценявания кандидат с най-ниски стойности. Схемата за тяхна-
та оценка може да се разработи чрез включването на отделните или на основни
от тях структурообразуващи елементи на единичната анализна цена. Освен това,
за обхващане на придавана, от страна на възложителя, по-голяма относителна
6 Забележка: Получените точки обикновено се закръглят до един или два знака след десетичната

запетая.
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важност на някой от елементите и респективно за по-точното измерване на
това отразяване, е възможно отделните ценообразуващи елементи да участват
с различно тегло (коефициент, процент) на важност в рамките на единичната
анализна цена (за разлика от еднаквите относителни тегла, представени във
формула 2). Общият сбор на предвидените тегла следва така да бъде разпре-
делен, че да е равен на единица (респективно на 100%). Посочените две особе-
ности могат да бъдат обхванати чрез следната примерна формула:

П2 = [(Чнай-ниска / Ч) х 0,30 + (Дт най-нисък / Дт) х 0,30 + (Дм най-нисък / Дм)

х 0,05 + (Дс най-нисък / Дс) х 0,05 + (Пнай-ниска / П) х 0,30] х 35, (3)

където:
- Ч е предложената от участника часова ставка;
- Дт – предложеният от участника процент на допълнителните разходи

върху труда;
- Дм – предложеният от участника процент на допълнителните разходи

върху механизацията;
- Дс – предложеният от участника процент на доставно-складовите раз-

ходи върху фактурната цена на материалите;
- П – предложеният от участника процент на печалба върху стойността

на СМР;
- Чнай-ниска – най-ниската часова ставка, предложена от участниците в от-

критата процедура;
- Дт най-нисък – най-ниският процент допълнителни разходи върху труда, пред-

ложен от участниците в процедурата;
- Дм най-нисък – най-ниският процент допълнителни разходи върху механиза-

цията, предложен от участниците;
- Дс най-нисък – най-ниският процент доставно-складови разходи, предложен

от участниците;
- Пнай-ниска – най-ниският процент печалба, предложен от участниците в

процедурата.

Когато става въпрос за показатели, за които според логиката се преследва
максималната стойност, за гарантиране на пропорционалното съответствие
между степента на припокриване на характеристиките на предложенията с пре-
дявените от възложителя и получавания брой точки, също е удобно да се изпол-
зват дроби. При тези случаи, обаче, в знаменателя следва да се поставя най-
високата стойност сред отправените предложения, а в числителя – стойността
на оценявания участник в процедурата. По този начин, залагайки максималната
стойност в знаменателя, колкото по-малки от нея стойности поставяме в числи-
теля, респективно ще получаваме толкова по-малки дробни числа, на които ще
съответстват и по-малък брой точки на оценка по дадения показател.

Така, по аналогия, ценообразуващият фактор П3 може да се оцени чрез
следната примерна формула:
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П3 = [(Г / Гнай-дълъг) х 0,5 + (Г1 / Г1 най-дълъг) х 0,5] х 30, (4)

където:
- Г е гаранционният срок за настилки (в месеци) предложен от оценява-

ния участник;
- Гнай-дълъг – най-дългият гаранционен срок за настилки (в месеци), пред-

ложен от участниците в процедурата;
- Г1 – гаранционният срок за подземни комуникации (в месеци) предло-

жен от оценявания кандидат;
- Г1 най-дълъг – най-дългият гаранционен срок за подземни комуникации (в

месеци), предложен от участниците в процедурата.

При обществени поръчки за изграждане на нови обекти на недвижи-
ма собственост, например, са подходящи за използване следните основни по-
казатели за оценка:

1. „Предложена цена“ (ПЦ), с тежест, например, 85%, който включва об-
щата сума на поръчката в ценовото предложение на кандидата, без включен
ДДС.

2. „Срок за изпълнение“ (СИ), с тежест остатъчната стойност до 100% от
заложената примерна тежест на предходния показател, т.е. 15%, който включва
срока за изпълнение на поръчката в календарни дни от датата на сключването
на договора, посочен в техническото предложение на кандидата.

Оценяването на офертите се извършва по формулата:

Комплексна оценка = ПЦ + СИ, (5)

където ПЦ е оценка на показателя „Предложена цена“ в ценовото предложе-
ние на участника с максимална стойност 85 точки и се изчислява по формулата:

ПЦ = (ПЦмин. (лв.) / ПЦучастн. (лв.)) х 85, (6)

където:
- ПЦмин. (лв.) е най-ниското предложение по показателя „Предложена цена“;
- ПЦучастн. (лв.) – предложението на оценявания участник по същия показа-

тел.

СИ е оценката на показателя „Срок за изпълнение“ в техническото пред-
ложение на кандидата с максимална стойност 15 точки и може да се изчисли
по формулата:

СИ = (СИмин. (кал. дни) / СИучастн. (кал. дни)) х 15, (7)

където:
- СИмин. (кал. дни) е най-ниското предложение по показателя „Срок за изпълне-

ние“;
- СИучастн. (кал. дни) – предложението на оценявания участник по същия пока-

зател.
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2. Специфика при разработването и използването на показатели
за количествена оценка на неценови фактори, отличаващи се

с качествени характеристики.

Освен представените дотук показатели, които се поддават на сравнител-
но лесно количествено измерване, когато се организира методиката за комп-
лексната оценка на предложенията при обществени поръчки с предмет из-
пълнение на строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение в
съответните части: архитектурна, конструктивна, пожарна безопасност, верти-
кална планировка, енергийна ефективност, ОВК инсталации, ЕЛ инсталации, ВиК
инсталации, благоустрояване, ПБЗ, хидротехническа, например, за реконструк-
ция и обновяване на обществена сграда, могат да се използват и показатели,
позволяващи придаването на количествена оценка на неценови фактори, отли-
чаващи се с качествени характеристики. С тяхна помощ се създава възмож-
ност да се сравняват параметри като съдържание и пълнота на работната про-
грама, реалистичност на календарния план-график, диаграмата на работната
ръка и др. В тези случаи, могат да се използват разнообразни системи, обхва-
щащи някои от следните примерни показатели:

- РП – съдържание на работната програма, календарния план-график, ди-
аграмата на работната ръка-работник, диаграмата на работната ръка –
машинист или графика на заетостта на основните машини, строително
оборудване и помощна механизация, диаграмата на работната ръка –
шофьор, и съответствие между тях;

- СИ – срок за изпълнение;
- СПИФ – срок за изготвяне на идейния проект или срок за проектиране в

идейна фаза7;
- ЕЕ – проектни енергийни характеристики на обекта или проектна стой-

ност на техническия показател за енергийна ефективност;
- ГС – гаранционен срок;
- ПЦ – предлагана цена;
- УП – условия на плащане.
Примерна методика за измерване с показателя „Условия на плащане“, с

тежест 10% или респективно с участие от максимум 10 точки при формиране-
то на общата оценка се състои в използването на формулата:

УП = (УПоц. пр. / УПмакс.) х 10, (8)

където:
- УПоц. пр. – точките на оценяваното предложение;
- УПмакс.– максимално получените точки измежду предложенията на всич-

ки допуснати участници.

7 Това е подходящ показател за оценка при обществени поръчки с обект, например, инженеринг в
сферата на „ВиК“ сектора.
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Определянето на точките на предложенията на участниците по този пока-
зател, използвани в дробната част, може да се извърши с помощта на схема,
съдържаща тяхното разпределение по утвърдени от възложителя варианти (вж.
табл. 1). Всеки от участниците избира и оферира устройващия го вариант, който
носи и съответния брой точки.

По аналогичен начин може да се определят точките и по показателя „Гаран-
ционен срок“ като за целта може да се използва помощна таблица (вж. табл. 2).

Определянето на точките при показателя РП – съдържание на работната
програма, календарния план-график, диаграмата на работната ръка и съответ-
ствие между тях може да се осъществи на основата на структуриране на оценъ-
чни параметри, представени в табл. 3.

Таблица 1

Схема за определяне на точките при показателя „Условия на плащане“

В случаите на открита процедура за възлагане на обществена поръчка,
например, за инженеринг (проектиране и изграждане) на претоварна стан-
ция за отпадъци, сполучливи показатели могат да бъдат и тези, представени
в следната система за оценка на техническата и ценовата оферта:

Комплексна оценка = ТП + ПЦ, (9)

където:
- ТП е съответният брой точки за техническото предложение, с тежест

70%, респективно с максимален брой от 70 точки съучастие в комплек-
сната оценка;

- ПЦ – съответният брой точки за ценовото предложение, с тежест 30%, рес-
пективно с максимален брой от 30 точки съучастие в комплексната оценка.

Видове
оперативни

(текущи)
плащания

Вариант / Точки

I / 10 II / 8 III / 7 IV / 6 V / 4 VI / 2 VII / 1

Аванс след
подписване на
договор за
изпълнение, до
15 кал. дни

10% 10% 15% 20% 25% 25% 30%

Междинно
плащане, след
изпълнение на
50% от
договорените
видове СМР,
до 30 кал. дни

10% 15% 15% 25% 25% 30% 30%
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Таблица 2

Схема за определяне на точките при показателя „Гаранционен срок“

Оценката на ТП (техническото предложение) може да се получи по фор-
мулата:

ТП = ОЗ + РП + ОС, (10)

където:
- ОЗ е обяснителната записка, с тежест 20%, респективно с максимална

оценка 20 точки;
- РП – работната програма с тежест 10%, респективно с максимална

оценка 10 точки;
- ОС – опазване на околната среда по време на изпълнението на предме-

та на договора, с тежест 40%, респективно с максимум от 40 точки;

За оценката на отделните показатели, включени в техническото предло-
жение, например, за обяснителната записка – ОЗ и за работната програма –
РП, могат да се използват следните схеми:

а) оценка на обяснителната записка – ОЗ (вж. табл. 3 – аналогична схема,
представена в табличен вариант):
1. Обяснителна записка, включваща увод и обща част, която съдържа

подробно и задълбочено описание на организацията, основните видо-
ве СМР, начина на тяхното изпълнение, материалите, работната сила,
транспорта и механизацията, охраната на труда, опазването на окол-
ната среда, гаранциите за качество на изпълнените СМР – ОЗ = 20 т.;

Варианти Офериран гаранционен срок Точки

I 5 години повече от минимално определените
нормативни срокове за съответните видове СМР8 10

II 4 години повече от минимално определените
нормативни срокове за съответните видове СМР 9

III 3 години повече от минимално определените
нормативни срокове за съответните видове СМР 8

IV 2 години повече от минимално определените
нормативни срокове за съответните видове СМР 6

V 1 година повече от минимално определените
нормативни срокове за съответните видове СМР 4

VI минимално определените нормативни срокове за
съответните видове СМР 2

8 Вж. чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., …, изм. и доп. ДВ, бр. 98
от 11.12.2012 г.
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2. Обяснителна записка, в която недостатъчно и незадълбочено се опис-
ват организацията, основните видове СМР, начинът на изпълнение на
СМР, материалите, работната сила, транспортът и механизацията, ох-
раната на труда, опазването на околната среда, гаранциите за каче-
ство на изпълнените СМР – ОЗ = 10 т.;

3. Обяснителна записка, в която е представено повърхностно описание
на организацията, основните видове СМР, начинът на изпълнение на
СМР, материалите, работната сила, транспорта и механизацията, ох-
раната на труда, опазването на околната среда, гаранциите за каче-
ство на изпълнените СМР – ОЗ = 1 т.

б) оценка на работната програма – РП (вж. отново табличния вариант на
схемата в табл. 3):

1. Пълно и задълбочено описание на работната програма, реалистич-
ност на календарния план-график, обхващащ начало на СМР, обвързани
със срока за предаване на строителната площадка, технологичната
последователност и продължителност (предвид времето за подгот-
вителните работи) на предлаганите СМР, общото времетраене на СМР,
сроковете за завършване на отделните подобекти, крайния срок за
приемане на обекта, ясни и задълбочени писмени обяснения към ка-
лендарния план-график – РП = 10 т.;

2. Работната програма е непълна, непоследователна и/или не обхваща
всички дейности за изпълнение на СМР, не е отчетено времето за
подготвителните дейности, не са изцяло обвързани СМР със срока за
предаване на строителната площадка и общото им времетраене, не
са представени ясни и задълбочени писмени обяснения към кален-
дарния план-график – РП = 5 т.;

3. Представено е частично и непоследователно описание на работната
програма, не се обхващат всички дейности за изпълнение на СМР,
изпълнението на СМР не е обвързано със срока за предаване на стро-
ителната площадка, не е спазена технологичната последователност и
продължителност (предвид времето за подготвителните работи) на
предлаганите СМР и общото времетраене на СМР, нереалистични са
сроковете за завършване на отделните подобекти и/или крайният срок
за приемане на обекта, не са представени писмени обяснения към
календарния план-график – РП = 1 т.

От практическа гледна точка е по-удобно относителната тежест на от-
делните показатели и използваните формули за изчисляването им, така да са
разработени, че максималният брой точки, който може да бъде събран от един
участник, чрез прилаганата система от показатели при определянето на комп-
лексната оценка на неговото предложение да е равен на 100.

Последващото класиране се извършва в низходящ ред, като на първо мя-
сто се посочва офертата, получила най-високата комплексна оценка.
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Таблица 3

Оценъчни параметри на неценови показатели за оценка
на предложенията при провеждане на открити процедури

за възлагане на обществени поръчки за строителство

Заключение

Важно е да се отбележи, че при формирането на комплексната методика
за оценка на предложенията по критерия „икономически най-изгодна оферта“,
трябва да се избягва използването на т.нар. „паразитни“ показатели, които пред-
ставляват инструмент за корупционни практики, а да се подбират само такива,
имащи пряко отношение към предмета на обществената поръчка и резултата
от нейното изпълнение, като например ЕЕ – проектни енергийни характеристи-
ки на обекта или проектна стойност на техническия показател за енергийна
ефективност.

Според нас, с оглед намаляването на субективния фактор при изготвянето
на методиките за оценка на предложенията е целесъобразно да бъдат разрабо-
тени и зададени като задължителни, чрез вписването им в нормативната база,

Показатели Оценъчни параметри Точки
1 2 3

1. Обяснителна записка, включваща
увод и обща част, съдържаща подробно
и задълбочено описание на основните
видове СМР, начина на тяхното
изпълнение, материалите, работната
сила, транспорта и механизацията,
охраната на труда, опазването на
околната среда, гаранциите за качество
на изпълнените СМР – ОЗ.

Напълно съответства на
изискванията на
възложителя – 20 точки

…………
(цифров израз)

Недостатъчно и
незадълбочено описание
на изискванията на
възложителя – 10 точки

…………
(цифров израз)

Повърхностно описание и
неприлагане на
изискванията на
възложителя или липса на
описание – 1 точка

…………
(цифров израз)

2. Съдържание на работната програма,
включващо нейното пълно и
задълбочено описание, реалистичност на
календарния план-график, обхващащ
сроковете за започване и завършване на
отделните видове СМР, технологичната
последователност и продължителност
(предвид времето за подготвителните
работи) на предлаганите СМР, на
диаграмата на работната ръка и на
съответствието между тях – РП.

Напълно съответства на
изискванията на
възложителя – 10 точки

…………
(цифров израз)

Недостатъчно и
незадълбочено описание
на изискванията на
възложителя – 5 точки

…………
(цифров израз)

Повърхностно описание и
неприлагане на
изискванията на
възложителя или липса на
описание – 1 точка

…………
(цифров израз)
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нарочни комплексни методики за конкретна оценка по отделни групи, всяка от
които обхваща относително еднородни по съдържание и характер обществени
поръчки за строителство на общинско и на държавно равнище. Изследвания от
подобен характер, както и такива, свързани с недостатъчния експертен капаци-
тет на държавните и общинските звена в тази област, големият брой установе-
ни нарушения в процедурите по ЗОП, отсъствието на надежден контрол по ця-
лата верига на организиране – провеждане – класиране и избор на изпълнител –
реализиране на отделната обществена поръчка, ще бъдат предмет на наши
последващи разработки.

ASSESSMENT OF THE OFFERS FOR PUBLIC PROCUREMENT
IN CONSTRUCTION

Chief Assist. Prof. Dr Todor Raychev

Abstract

In the article there is discussed the development and use of indicators for the assessment
of offers when there are held open procedures for the award of procurement contracts in
construction under the criterion „best-value-for-money offer”.

With a view to reducing the subjective factor in drawing up the methods for assessing
the offers, it is suggested that there should be developed and set as compulsory – by entering
those in the normative base – special complex methodologies for specific assessment by
distinct group, each of which encompasses relatively homogeneous, in terms of content and
character, public procurement contracts for construction at the municipal and state level.

Keywords: methodology, indicators, public procurement, construction.
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НОВИЯТ БИЗНЕС МОДЕЛ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ас. Елица Узунова

Въведение

Според докладите на Световната асоциация за маркетингови изследвания
ESOMAR, през последните 20 години пазарът за маркетингови изследвания
нараства. На какво се дължи тази тенденция? Разбирането за маркетинг по-
степенно, но значително се променя под влияние на актуалното развитие на
пазарите и променените роли на участващите в тях агенти. В ход е процес на
трансформация, която е тясно обвързана с глобализацията и развитието на ин-
формационните технологии. Сега икономиката се характеризира с несигурност,
засилен конкурентен натиск, скъсени жизнени цикли, и необятни потоци от ин-
формация. В тази среда оцеляването и развитието на бизнесорганизациите в го-
ляма степен зависи от информационната им осигуреност и по-конкретно от спо-
собността за подбор и интерпретация на огромните количества налична инфор-
мация. Затова не е учудващо, че инвестициите в маркетингови изследвания нара-
стват. Но дали това са маркетинговите изследвания, доминирали целия ХХ век?

За да бъде представено адекватно влиянието на глобализацията и техноло-
гиите в сферата на маркетинга и по-конкретно на маркетинговите изследвания,
както и промяната в бизнесмодела на маркетинговите изследвания в резултат на
това влияние, трябва да се разгледат накратко „традиционните” и съвременните
школи и парадигми, които са определящи за маркетинговата действителност.
Сравнението между разбирането за маркетинг и маркетингови изследвания пре-
ди и сега позволява да се проследи промяната и да се дефинира нов бизнес мо-
дел, който е адекватен на новата икономическа среда и на променените очаква-
ния на възложители на маркетингови изследвания и потребители.

1. Развитие на маркетинга и маркетинговите изследвания

Ранни прояви на маркетингова мисъл могат да бъдат открити още в тези-
те на антични (Платон, Аристотел) и средновековни философи (Свети Августин
и Свети Тома Аквински) (Shaw et al., 2010), но формално маркетингът се смята
за професия и наука от началото на ХХ век. Въведен е като академична дис-
циплина през 1902 година в университетите на Мичиган, Бъркли и Илинойс (Узу-
нова et al., 2010), в които се поставя начало на трите класически школи на мар-
кетинга: школата на маркетинговите функции (1910-1970), институционалната
школа (1915-1975) и школата на стоките (1920-1980).

Съвременните маркетингови школи са шест (Jones et al., 2010). Те възник-
ват между 40-те и 80-те години на ХХ век. Маркетинговият мениджмънт
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търси решения за оптимално управление на маркетинговия процес като използ-
ва приоритетно концепцията за маркетинговия микс. Школата на потреби-
телското поведение изследва цялостното поведение на хората, свързано с
потребление: процесите на купуване и консумиране, както и ролите, които по-
требителите „играят”. Системно ориентираната школа и школата на мак-
ромаркетинга се стремят към консолидация на познанието от всички остана-
ли школи – те разглеждат маркетинговите феномени като взаимообвързани части
на едно цяло, а маркетинга – като неделима част от обществените процеси.
Тази тематика е доразвита от школата на обмена. Тя се стреми да обхване
целия цикъл от транзакции, необходими на стоките и услугите да достигнат до
потребителите – всички канали, институции, доставчици, посредници, търговци
и други. Макар да звучи парадоксално, шестата съвременна школа на марке-
тинга е историческата. При нея водещ е стремежът за обогатяване на марке-
тинговото познание чрез ревизия и дискусия на съществуващото към момента,
както и трансферът на знание към и от други социални науки.

Паралелно с развитието на маркетинга се развиват интензивно и марке-
тинговите изследвания. За формално начало на маркетинговите изследвания се
приема първото записано приложение на класически изследователски методи
върху маркетингов проблем – проучване, проведено от рекламна агенция за
прогнозиране на реколтите от зърно през 1879 година (Lockley, 1950). До края на
20-те години на ХХ век маркетинговите изследвания вече са призната профе-
сия и научна дисциплина (Stewart, 2010). Постепенно наборът от методи, които
маркетинговите изследвания използват, се обогатява с методи от психометри-
ката, психологията, социологията, физиологията и други, които помагат да се
потърсят обяснения за икономическите действия на хората. Съществено влия-
ние върху развитието на маркетинговите изследвания оказват също така из-
следванията за ефективността на рекламите, комуникационните изследвания
(обвързани най-вече с печатни издания и радио) (Cantril, 1952), както и интрос-
пекцията и психоанализата (Lazarsfeld, 1934), „внесени” в САЩ от Европа, кои-
то дават начало на качествената парадигма в маркетинговите изследвания.

2. Класически методи на маркетинговите изследвания

Класическите методи на маркетинговите изследвания включват анкетни
и експериментални проучвания, фокусгрупи и проектни техники, както и физио-
логични изследвания. Анкетните проучвания безспорно се възприемат като
емблематични за маркетинговите изследвания. Те са оценявани високо заради
своята икономичност, тъй като позволяват да се събере голямо количество ин-
формация със сравнително малко средства. През ХХ век доминират три форми
на провеждане на анкетни проучвания: лични стандартизирани интервюта, ан-
кети по пощата и по телефона.

Желанието да бъдат изследвани причинно-следствени връзки и по-сложни
закономерности между различни променливи води до появата на експеримен-
талния подход. Експериментите в рамките на маркетинговите изследвания
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първоначално се използват за оценка на относителната ефикасност на алтерна-
тивни медийни канали, рекламни послания и промоции. На по-късен етап в рам-
ките на експерименталния подход се ражда конджойнт анализът, който е един
от съществените приноси на маркетинговите изследвания към емпиричната
методология, като благодарение на неговото приложение и до днес дизайнът на
нови продукти и услуги е по-ефикасен и свързан с по-малко рискове за фирмите
(Кръстевич, 2012). Популярно приложение на експерименти в маркетинговите
изследвания е също така провеждането на вкусови тестове.

Друг емблематичен метод на маркетинговите изследвания са фокус гру-
пите. Типичното им приложение е ориентирано към събиране на информация за
потребителски реакции на нови продуктови концепции, маркетингови комуника-
ции или конкурентни брандове чрез слабоструктурирани групови интервюта.
През последните 20 години (Bortz & Döring, 2005; Flick, 2010) се провеждат
предимно фокусгрупи, които са с повече конкретни (а не индиректни) въпроси и
по-малко интеракция между участниците от класическите, а отскоро (Reid &
Reid, 2005) фокусгрупи се провеждат и онлайн – с помощта на (видео) чатуслу-
ги или виртуални конферентни зали.

Проектните техники включват асоциации, техники на завършване, техники
на изграждане, прилагане на тестове като TAT и Rorschach, както и други по-
хвати, които позволяват да се изследват в дълбочина човешките преживявания
и феномените, които ги провокират.

Популярността на физиологичните изследвания се дължи на факта, че ре-
акциите, които прихващат, са предимно несъзнателни и трудно могат да бъдат
подправени, т.е. те издават много за действителните мотиви на потребителите,
които в някои случаи се различават от тези, описвани вербално или посочвани в
рамките на допитвания. Физиологични са също така изследванията на движе-
нието на очите, свиването/ разширяването на зениците, вариацията на гласа,
психо-галваничната реакция на кожата, както и изследванията на сърдечния
ритъм, дишането, дейността на човешкия мозък и други реакции на автономна-
та нервна система.

3. Иновативни тенденции в маркетинговите изследвания

В края на XX век организациите започват активен диалог с потребителите
(Anderson & Cunningham, 1972), който води до съществена промяна на разбира-
нето за маркетинг и който с годините става все по-интензивен, а през XXI век –
неизменен елемент на организационната и пазарната култура. Популярна става
концепцията за „маркетинг на услугите” (Vargo & Lusch, 2010), която маркира
ключова промяна в логиката на обмена между участниците на пазара. Тази про-
мяна естествено води до реинженеринг на изследователския процес, така, че из-
следванията да отговорят максимално адекватно на потребностите на заинтере-
сованите страни – възложители, участници в изследванията и общественост.

Друго важно развитие, което допринася за промяната на бизнесмодела на
маркетинговите изследвания е появата на т.нар. маркетингова интерактив-
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ност, вследствие на технологичните промени и глобализацията (вж. фиг. 1).
Интерактивността предполага диалогична комуникация на принципа „много-към-
много”. Бизнесфокусът се измества от предлагането към търсенето, което води
до висока степен на персонализация на всички маркетингови дейности (Васи-
лева, 2005). Съвременните технологии водят до безпрецедентно овластяване
на потребителите, което ги превръща от пасивна цел на маркетинговите усилия
в активен партньор във всяка фаза от маркетинговия процес.

Източник: Василева 2005.

Фиг. 1. Маркетинговата концепция
в условията на интерактивни пазари

Всичко това води до промяна в процеса на провеждане на маркетингови
изследвания и в начина на интерпретиране на потребителската информация.

Същевременно пазарът на маркетинговите изследвания почти постоянно
увеличава своя обем. Изключение в тенденцията за нарастване на оборотите
идва от финансовата криза през 2008 г., която дава сериозно отражение в почти
всички индустрии. Пазарът на маркетингови изследвания се възстановява от
кризата по-бързо от други икономически сектори, като една от основните при-
чини за това са инвестициите в нови технологии и тяхното проникване в изсле-
дователската дейност (Heeg, 2010).

Положителните ефекти от прилагането на нови технологии не се огранича-
ват само до държавите, които традиционно се възприемат като „големи игра-
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чи”, а са в същата, ако не и в по-голяма степен, релевантни и за по-малките
икономики като българската, която към момента е сред световните лидери по
провеждане на онлайн проучвания. През 2009 и 2010 година България е на първо
място в света по дял на проведените онлайн изследвания със съответно 43% и
57% онлайн изследвания от целия обем маркетингови изследвания, проведени в
страната (ESOMAR, 2010, 2011). През 2011 година страната ни се нарежда на
шесто място с 35%, макар, че от лидера Япония я делят само 5 процентни пункта
(ESOMAR, 2012). През 2012 и 2013 година България си възвръща позициите и
заема второто място със съответно 45% и 43% дял на онлайн изследванията от
националния оборот за маркетингови изследвания (ESOMAR, 2013, 2014).

Същевременно, обаче, с разширяване обхвата на работа, промяната на
бизнесите, които са обект на изследване (изместване на фокуса от предлагане-
то към търсенето), и променящата се среда, в която се случват маркетингови-
те изследвания, възниква необходимост от нови методологии и конкретни инст-
рументи, които адекватно да измерват потребителските преживявания. Онлайн
проучванията носят голяма добавена стойност, използват се интензивно и може
да се очаква да се задържат актуални още дълго време (Evans & Mathur, 2005).
Те почти изцяло изместват популярните в миналото методи на допитване по
пощата и по телефона, основно вследствие на развитието на мобилната телефо-
ния (Vicente & Reis, 2010), доставяйки данни със същото и по-високо качество
(Coderre et al., 2004; Schillewaert & Meulemeester, 2005). С помощта на техноло-
гиите се подобряват и възможностите за подбор на участниците, което прави
извадките все по-релевантни.

Онлайнпроучванията се свързват с два основни проблема – склонността
към тенденциозни отговори и високите проценти на участници, които не попълват
до край въпросниците1 (de Jong et al., 2008; Hansen & Smith, 2012), като и за
двата съществуват и се прилагат различни решения, които да минимизират от-
рицателното им влияние. Традиционният подход за неутрализиране на тези про-
блеми е свързан с избора на подходящи статистически методи и валидация на
данните преди да се пристъпи към анализ. Алтернативният подход е преванти-
вен и включва две от най-интересните иновации в областта на маркетинговите
изследвания: „surveytainment”2 и „gamification”3.

„Surveytainment” се концентрира върху лесна за използване и силно атрак-
тивна форма на поднасяне на въпросите за максимално ангажиране на участни-
ците в проучването. Това се постига чрез приложение на атрактивни визуални
елементи, онагледяващи въпросите и възможните отговори, и интерактивни еле-
менти, които се променят в реално време в зависимост от предходните отгово-
ри на попълващите (Tress et al., 2012). „Gamification” ангажира участниците в
проучванията чрез техники и елементи, пренесени от игрите, като точки, нива,
значки, предизвикателства и други (Fisher, 2014). Въпреки критиките (Couper,

1 На английски проблематиката е известна под термините „extreme response style” и „drop-out-rate”.
2 От англ. буквалният превод би бил „анкетиране чрез забавление”.
3 От англ. буквалният превод би бил „игровизация”.
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2013), доказано е, че прилагането на „surveytainment” допринася за по-висок
дял на попълнилите до край въпросника, както и за повече и по-дълги отговори
на отворени въпроси, а „gamification”-техниките успяват да ангажират млади-
те групи от потребители, които обикновено трудно се включват в маркетингови
изследвания, реализирани с класическите методи за електронно допитване.

Автоматизираните цифрови методи са все по-широко разпространени и се
позиционират на границата между количествени и качествени изследвания. Ти-
пични количествени цифрови методи са анализът на посетителите и посещени-
ята на уебстраници, автоматизираните формуляри за оценка, автоматизираните
анкети след приключване на разговор с обслужващо звено, оценка на продукти
и услуги на сайта на предлагащите или на сайтове-посредници и други. Те по-
магат да се извлече по-подробна информация за потребителското поведение
във високотехнологична пазарна среда.

Същевременно качествените изследвания запазват важността си и също
успешно се адаптират към съвременния потребител с помощта на технологиите.
Доминантни методи продължават да бъдат груповите дискусии и дълбочинните
интервюта, като тук технологиите помагат за все по-бърза цифровизация на дан-
ните и предоставят нови методи за анализ и презентация. С развитието на интер-
нет и социалните мрежи, обаче, се появяват и нови методи в качествения подход.
Извличането4 на качествена информация вече се осъществява не само лице в
лице, но и от коментари в социални мрежи и всякакви други платформи в глобал-
ната мрежа, в които потребителите дават оценката си в текстова форма. Авто-
матизираните анализи на съдържанието са изключително полезни с неподправе-
ните данни, които предоставят за актуалната позиция на даден бранд спрямо
конкурентите, за най-важните характеристики на предлаганите продукти и услуги
от гледна точка на потребителите, както и за идентифицирането на релевантни
сегменти от потребители. Подобна информация се извлича и анализира все по-
често не само в текстова форма, но и чрез автоматизиран анализ на генерирано
от потребителите видеосъдържание (Shabbir, 2011).

Друга иновативна тенденция в маркетинговите изследвания от последни-
те години се дължи на популярността на т. нар. виртуални реалности или свето-
ве. В тях своя „втори живот”5 водят милиони потребители от целия свят, като
този живот включва редица икономически дейности, генериращи месечни обо-
роти от милиони долари (Reiss, 2005), което го прави интересен за маркетинга
като цяло и по-конкретно – за маркетинговите изследвания. Според специалис-
тите, които се концентрират върху тези специфични пазари, основните принципи
на изследване остават валидни и във виртуалните светове, но интерпретацията
на действията на икономическите субекти е значително по-различна от „нор-
малната” реалност, в която живеем. Това се дължи на тяхната специфична со-
циална архитектура и понякога на драстично различното себевъзприемане на
потребителите (Harwood & Ward, 2013).

4 От англ. „data mining”.
5 По аналогия с най-разпространения виртуален свят „Second Life”, от англ. „втори живот”.
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4. Промяна в бизнесмодела на маркетинговите изследвания

Представеният анализ показва, че маркетинговият процес се променя зна-
чително, като отразява турбулентната и богата на знания среда, в която се пре-
връща светът. В този процес „старите” форми на организация се изместват от
нови – стратегически партньорства и мрежи – с ключови характеристики гъвка-
вост, специализация и ударение върху отношенията и връзките, а не върху пазар-
ните транзакции. „Новата нормалност” в икономиката означава постоянна про-
мяна и адаптация към средата, като това се отнася в еднаква степен за всички
бизнеси, но е особено важно за маркетинговите изследвания, които следва да са
катализатор на промените във всяка организация. Тъй като пазарът на маркетин-
говите изследвания е особено зависим от новите технологии, последните водят
стъпка по стъпка към пълно предефиниране на професията (вж. фиг. 2).

Фиг. 2. Промяна в бизнесмодела на маркетинговите изследвания

Технологиите водят до положение, при което потребителският опит и мар-
кетингът все по-често биват представяни чрез концепцията «данни», като ма-
териалните пазарни пространства се превръщат в „пространства от данни”
(Dholakia et al., 2010). В тях променящите се потребителски предпочитания,
изразени в голяма степен чрез виртуално общуване и не чрез традиционния
текст, а чрез различни форми на мултимедийно съдържание, представляват
нарастващи и намаляващи потоци от информация, а разбирането за пазарите и

 Маркетингови изследвания
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• “Пространства от данни”
• Виртуално общуване
• Мултимедийно съдържание
• Ангажирани потребители
• Процес на получаване на услугата
• В реално време
• Прагматичен изследователски дизайн
• Специфични “гласове”
• Естественост
• Прозрачност и ясни връзки
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пазарните обекти се представя като функция на разнообразни и постоянно про-
менящи се модели от данни.

Честото използване на думи като „данни” и „информация” носи със себе
си критики, че се губи акцентът върху чисто човешките измерения на нашето
съществуване, или пък, че хората не могат да бъдат представени с числа. В
действителност, новите технологии водят до овластяване на потребителите и
окончателно разрушават представите за потребителите като пасивни консума-
тори. Те вече не са просто активна, а логично – водещата страна в пазарните
взаимоотношения.

За ангажираните потребители все по-голяма важност придобива процесът
на получаване на услугите и високата степен на персонализация в този процес,
включително възможността за обратна връзка във всеки момент от него (Yang
et al., 2012).

Същевременно за възложителите на маркетингови изследвания информа-
цията, фокусирана върху миналото, вече не носи ползи. Те търсят информация в
реално време, както и прогнози за бъдещо развитие (Lewis, 2012). Също така,
за тях е важно активното включване и ангажиране на потребителите на всички
етапи от бизнеспроцесите.

По отношение на методологията на маркетинговите изследвания, ключо-
во значение има драстичното нарастване на обема от информация, промяната
на естеството на тази информация, както и промените в дизайна на изследвани-
ята (Austin & Schlack, 2010). Докато в миналото преобладаващо се търси
„съвършения” от научна гледна точка изследователски дизайн, днес се все по-
често се избират прагматични решения. Стремежът към безкрайна генерали-
зация и представителност на получените резултати остава на заден план – пред-
почитани са малки и специфични, но релевантни извадки. Скъсява се дистанци-
ята между изследващи и изследвани, като вместо обективност се търси непод-
правената лична перспектива.

В среда на несигурност, бързо развиващи се технологии и глобализация,
новият бизнесмодел на маркетинговите изследвания се намира в пресечната
точка на гореописаните тенденции – променените характеристики и очаквания
на възложители и потребители, както и съществената промяна в изследовател-
ската методология (вж. фиг. 3). Той налага доближаване до потребителите чрез
използване на изследователски инструменти, които „говорят техния език”.

Необходимо е да се уточни, че този нов бизнесмодел в маркетинговите
изследвания не се появява рязко, а е резултат от постепенни промени в рамките
на повече от 20 години. „Старите” теми за качество на провежданите изслед-
вания, подбор на участници, размер на извадките и други не губят своето зна-
чение, но в момента е изключително важно да се изследват възможностите и
границите на променения изследователски инструментариум, както и да се до-
развие най-ценният ресурс – компетентността на изследователите, за да бъдат
те в състояние, адекватно да отговорят на очакванията на възложителите на
маркетингови изследвания.
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Фиг. 3. Нов бизнесмодел на маркетинговите изследвания

Заключение

Новият бизнесмодел на маркетинговите изследвания налага изследова-
телските агенции да преосмислят начина си на работа. Те следва да се превърнат
в гъвкави и „учещи” организации, които разполагат с инструменти да „разче-
тат” правилно всяка пазарна ситуация. Същевременно, ролята на маркетинго-
вите изследвания на основен доставчик на информационна осигуреност увели-
чава тяхната отговорност по отношение на успеха (или неуспеха) на техните
възложители. Не на последно място, технологиите не само разкриват нови
възможности, но носят със себе си и рискове (например адекватната употреба
на лични данни), които не трябва да бъдат подценявани.
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NEW  BUSINESS  MODEL  OF  MARKETING  RESEARCH

Assist.  Prof.  Elitsa  Uzunova

Abstract

The global economy is currently marked by high level of uncertainty, risks, intensive
competition, constantly growing information streams and dynamic technological
development. These tendencies shape what marketing is today and highlight its
importance for the survival of business organisations. Employing a theoretical analysis,
this article tracks the evolution of marketing research’s business model on the
intersection between changed clients’ and consumers’ expectations, as well as essential
change in research methodology. Marketing research professionals are now expected
to use agile instruments to master the vast data flows in order to foresee market
tendencies and provide tangible solutions to clients’ problems.

Keywords: marketing, methodology, technology, interactivity.
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Econ Lit – I290

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО
НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ

Ас. Ваня Антонова

Въведение

Притежаването на необходимите знания, умения и компетенции в област-
та на управлението на проекти несъмнено е задължително условие и основна
предпоставка за постигане на професионално управление. В контекста на из-
следване на професионалното управление на проекти, обаче, следва да обърнем
внимание на някои ключови фактори, определящи неговото състояние и потен-
циал за развитие, а именно:

 институционално утвърждаване на длъжността на ръководителя на про-
екти, или определяне на минималните изисквания за нейното изпълне-
ние, съобразени с българското законодателство;

 осигуряване на условия за професионално образование и обучение в об-
ластта на управлението на проекти, или място и роля на образователна-
та система в този аспект.

Във връзка с посоченото, целта на автора на това изследване е да се
проучат възможностите за професионално образование и обучение в областта
на управлението на проекти и по-конкретно – управлението на инвестиционни
проекти в България, и на тази основа да се изведат препоръки за тяхното подо-
бряване.

1. Същност, основания и описание на длъжността
„Мениджър, инвестиционни проекти”

Все по-широкото разгръщане на работата по проекти през последните годи-
ни, особено в контекста на интензификация на строителната индустрия (от нача-
лото на миналото десетилетие) и реализирането на редица мащабни проекти за
изграждане на жилищни и ваканционни комплекси, хотели, административни сгра-
ди, търговски и развлекателни центрове, очертават ролята на проектния ръково-
дител и налагат институционалното утвърждаване на длъжността.

Информация за длъжностите в областта на управлението на проекти дава
Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 (за краткост
НКПД-2011)1, определяща професионалната и длъжностната структура в Ре-

1 Вж. Списък на длъжностите в националната класификация на професиите и длъжностите, 2011.
Приложение 4 към Заповед № PД01-931/27.12.2010 с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от
01.01.2014.
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публика България. От нея става ясно, че към края на 2014 г. длъжностите в
областта на управлението на проекти са 3 на брой (1213 5046 Ръководител про-
ект; 1323 6011 Мениджър, инвестиционни проекти; 2421 5027 Мениджър, проек-
ти), разпределени в 2 класа: Клас 1 Ръководители и Клас 2 Специалисти. Нали-
це са също така и други длъжности, свързани с работата по проекти (2422 6004
Експерт, програми и проекти, 2422 6007 Сътрудник по управление на европейски
проекти и програми, 2512 5006 Ръководител ИТ проекти), съсредоточени в Клас
2 Специалисти. За изпълнението на всяка длъжност се изисква минимално об-
разователно и квалификационно ниво.

За целите на НКПД-2011 са определени десет образователни и квалифи-
кационни нива, като за посочените по-горе длъжности минимално изискуемата
образователно-квалификационна степен е „професионален бакалавър по …” (за
ниво 5) или „бакалавър” (за ниво 6). Така определените образователни и квали-
фикационни нива са формулирани в съответствие със Закона за висшето обра-
зование.

В контекста на това изследване приоритетно внимание заслужава длъжно-
стта „Мениджър, инвестиционни проекти”, утвърдена със Заповед на ми-
нистъра на труда и социалната политика № РД01-426/30.05.2011, в сила от
01.06.2011 г..

Принадлежността на длъжността към ед. група 1323 Ръководители в стро-
ителството, предопределя основните функциите на изпълняващите длъжност-
та. Ръководителите в строителството: разчитат архитектурни планове и специ-
фикации; координират трудови ресурси и доставянето на материали, машини,
съоръжения и оборудване; преговарят със собственици на сгради, строителни
предприемачи и подизпълнители, за да се гарантира изпълнението на даден про-
ект в срок и в рамките на определения бюджет; изготвят оферти и договори;
осигуряват спазването на строителното законодателство и стандартите за ра-
бота, качество, разходи и безопасност; организират представянето на строи-
телни планове пред съответната местна администрация; ръководят строител-
ните работи по договор или специализирани строителни услуги, извършвани от
подизпълнители; осигуряват строителния надзор от съответните компетентни
органи; изготвят и управляват бюджети, контролират разходи и осигуряват ефек-
тивно използване на ресурсите; контролират подбора, обучението и работата на
персонала и подизпълнителите и др.

Така дефинираните основни функции на проектните ръководители допъл-
нително се конкретизират и детайлизират в съответни длъжностни характерис-
тики, разработвани, утвърждавани и прилагани в организациите.

Относно утвърждаването на длъжността на проектния ръководител мо-
жем да направим следните по-важни изводи и обобщения:

• Обособяването на длъжността „Мениджър, инвестиционни проекти” е
естествен резултат от активното присъствие на дейността в строител-
но-инвестиционния процес, макар и утвърдена едва през 2011 г.;

• Принадлежността на длъжността към единична група 1323 Ръководи-
тели в строителството, е показател за наличие на сходство в притежа-
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ваните компетенции на проектните ръководители с длъжности като:
„Началник, строителен обект”, „Началник, строеж”, „Ръководител, гру-
па в строителството”, „Главен инженер, строителство” и др.

• Минималното образователно и квалификационно ниво, определено за за-
емане на длъжността е 6 (ОКС „бакалавър”), което макар и в съответ-
ствие с изискванията на международните организации (в контекста на
програмите за сертификация)2, по наше мнение, е недостатъчно. Както
се вижда, работата на ръководителите изисква прилагането на разнооб-
разни компетенции, което предполага придобиването на по-висока обра-
зователно-квалификационна степен.

С цел усъвършенстване на длъжностната структура в областта на управ-
лението на инвестиционни проекти и повишаване на професионалните компе-
тенции в тази област, считаме, че е необходимо да се поставят по-високи изис-
квания към заемащите длъжността – най-малко на ниво организация. Това, от
своя страна, ще стимулира самите проектни ръководители да усъвършенстват
притежаваните от тях знания, умения и компетенции, както технически, така
също икономически и управленски, по-голямата част от които (все още) са ре-
зултат по-скоро на дългогодишна практика, отколкото на придобита професио-
нална квалификация. По-високите изисквания към длъжността ще ограничат
също така броя на неуспешните подбори при назначаване на длъжността „Ме-
ниджър, инвестиционни проекти”.

2. Професионално образование и обучение
по строителни професии и специалности

Придобиването на професионална квалификация, от друга страна, като
„съвкупност от професионални компетенции и необходимите за тяхното форми-
ране общообразователни знания и умения”, се осигурява (на първо място) от
системата на професионално образование и обучение. Функционирането и
развитието на системата  се регулира със Закона за професионалното образо-
вание и обучение (ЗПОО)3. Съгласно ЗПОО (чл. 6, ал. 1), професионалното
образование и обучение се осъществяват по професии и специалности, включе-
ни в Списъка на професиите за професионално образование и обучение
(СППОО)4.

От Списъка се вижда, че строителните специалности (от ПН „Строител-
ство”), по които се осъществява обучение за придобиване на професионална
квалификация, са 26 на брой, обособени в 8 професии („Строителен техник”;
2 Така например, програмата за сертификация на Международната асоциация по управление на

проекти (IPMA) не поставя конкретни изисквания по отношение на придобито образование, а
тази – на Института за управление на проекти (PMI), допуска средно или висше – ОКС „бака-
лавър”.

3 Закон за професионалното образование и обучение (обн. ДВ, бр. 68/1999, посл. изм. ДВ, бр. 98/
2014).

4 Списък на професиите за професионално образование и обучение, утвърден със Заповед № РД
09-413/12.05.2003, посл. акт. със Заповед № РД09-74/20.01.2014.
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„Строител”; „Строител-монтажник”; „Монтажник на водоснабдителни и кана-
лизационни мрежи”; „Пътен строител”; „Пещостроител”; „Помощник в строи-
телството”; „Помощник пътен строител”). Завършилите придобиват съответ-
но І, ІІ или ІІІ СПК, съобразно специалността. В същата област на образование
(„Архитектура и строителство”) попадат и специалностите от ПН „Архитекту-
ра, урбанизъм и геодезия” – 4 на брой, обособени в 3 професии („Геодезист”;
„Реставратор-изпълнител”; „Техник-реставратор”). Завършилите придобиват
съответно ІІ или ІІІ СПК, в зависимост от специалността.

Специалности в областта на управлението на инвестиционни проекти няма,
поради по-високото образователно и квалификационно ниво, определено за зае-
мане на длъжността. Въпреки този факт, обучението по строителни професии и
специалности дава фундаментална професионална подготовка в областта на
науката, технологията и методите за изграждане и поддържане на сгради и
съоръжения, на техните инсталации, както и на пътища, транспортни съоръже-
ния, хидротехнически, хидромелиоративни, водоснабдителни и канализационни
системи и други.5

Съгласно ЗПОО, придобиването на професионална квалификация в систе-
мата на професионалното образование и обучение се регламентира с рамкови
програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.  Програмите се
конкретизират с държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на
квалификация по професии, приети с наредба на министъра на образованието и
науката, съгласувано със съответните министерства и ведомства.6 Въз основа
на ДОИ, за придобиване на квалификация по професии се разработват учебни-
те планове и програми.

С наредбите за придобиване на квалификация по отделните строителни
професии (в т.ч. „Геодезист”; „Строителен техник”; „Строител”; „Строител-
монтажник”; „Монтажник на ВиК мрежи”; „Пътен строител”)7 се определят

5 Вж. също: Класификация на областите на образование и обучение (КОО – 2008). София: НСИ,
2007, с. 48-49.

6 Чл. 17, т. 3 от Закона за народната просвета (обн. ДВ, бр. 86/1991, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 61/
2014).

7 Вж. Наредба № 35 от 01.07.2010 за придобиване на квалификация по професията „Геодезист”,
обн. ДВ бр. 67 от 27.08.2010, в сила от 27.08.2010, изд. от Министъра на образованието, младеж-
та и науката; Наредба № 33 от 01.07.2010 за придобиване на квалификация по професията
„Строителен техник”, обн. ДВ, бр. 67 от 27.08.2010, в сила от 27.08.2010, изд. от Министъра на
образованието, младежта и науката; Наредба № 5 от 09.01.2012 за придобиване на квалификация
по професията „Строител”, обн. ДВ, бр. 9 от 31.01.2012, в сила от 31.01.2012, изд. от Министъра
на образованието, младежта и науката; Наредба № 6 от 09.01.2012 за придобиване на квалифика-
ция по професията „Строител-монтажник”, обн. ДВ, бр. 9 от 31.01.2012, в сила от 31.01.2012,
изд. от Министъра на образованието, младежта и науката; Наредба № 7 от 09.01.2012 за придо-
биване на квалификация по професията „Монтажник на водоснабдителни и канализационни
мрежи”, обн. ДВ, бр. 10 от 03.02.2012, в сила от 03.02.2012, изд. от Министъра на образованието,
младежта и науката; Наредба № 8 от 09.01.2012 за придобиване на квалификация по професията
„Пътен строител”, обн. ДВ, бр. 10 от 03.02.2012, в сила от 03.02.2012, изд. от Министъра на
образованието, младежта и науката.
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съответните държавни образователни изисквания (ДОИ), включително необхо-
димите професионални компетенции на обучаваните лица в сферата на профе-
сионалното образование и обучение.

Най-голямо значение за придобиването на професионални компетенции
(професионални знания и умения) имат съответно професионалните гимназии
по строителство, центровете за професионално обучение и висшите училища.

Професионалните гимназии осъществяват професионално образование
с придобиване на ІІ СПК с продължителност четири години или на ІІІ СПК с
продължителност четири или пет години. В тях се приемат ученици със завър-
шено основно образование или със завършен VII клас. Професионалните гим-
назии могат да осъществяват също така и професионално обучение с придоби-
ване на І, ІІ и ІІІ СПК, на квалификация по част от професията, както и профе-
сионално обучение с придобиване на ІV СПК въз основа на заповед на мини-
стъра на образованието и науката, ако отговарят на условията, определени с
държавните образователни изисквания.8

Въз основа на наше проучване на условията за професионалното образо-
вание и обучение в професионалните гимназии у нас, могат да бъдат направени
следните по-важни обобщения:

• Общо 33 професионални гимназии в страната осъществяват обучение
за придобиване на професионална квалификация по специалности от об-
ласт на образование „Архитектура и строителство”, в т.ч.: професио-
нални гимназии по строителство, архитектура и геодезия /10/; професи-
онални гимназии по строителство /6/; професионални гимназии по стро-
ителство и архитектура /3/; други професионални гимназии /14/.

• Институциите са относително равномерно разпределени по админист-
ративни области (с изключение на Кюстендил). Съсредоточени са пре-
димно в областните градове (без Ловеч), като по такъв начин реално
покриват територията на цялата страна. Най-голяма концентрация на
образователни институции се наблюдава в областите Стара Загора /4/,
Велико Търново /3/, Пазарджик /2/ и Пловдив /2/, което в значителна
степен се предопределя от централното им местонахождение.

• Най-широко е застъпено обучението за придобиване на ІІІ СПК по про-
фесия „Строителен техник”, специалности: „Строителство и архитекту-
ра”, „Транспортно строителство” и „Водно строителство”, следвано от
обучение за придобиване на ІІІ СПК по професия „Геодезист”, специал-
ност „Геодезия”; за придобиване на ІІ СПК по професия „Строител-
монтажник”, специалност „Сухо строителство” и по професия „Строи-
тел”, специалност „Вътрешни облицовки и настилки”.

• По професии и/или специалности не се предлага обучение. Такива са,
например: „Армировка и бетон”, „Бояджийски работи”, „Строително
дърводелство”, „Строително тенекеджийство” и „Покриви” (за придо-

8 Чл. 19, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение (обн. ДВ, бр. 68/1999, посл.
изм. ДВ, бр. 98/2014).
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биване на ІІ СПК по професия „Строител”); „Стоманобетонни конст-
рукции” и „Метални конструкции” (за придобиване на ІІ СПК по профе-
сия „Строител-монтажник”); специалностите за придобиване на ІІ СПК
по професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мре-
жи”; специалностите за придобиване на І СПК по професия „Помощник
пътен строител”; и др.

• Обучението по строителни професии и специалности в системата на про-
фесионалното образование и обучение има изцяло техническа насоче-
ност, като придобиването на икономически и управленски знания и уме-
ния е изключително слабо застъпено по отделни учебни предмети като
„Икономика” и „Предприемачество” (вж. напр. Учебен план за придо-
биване на ІІІ СПК по професия „Строителен техник”) или само „Иконо-
мика” (по-голяма част от останалите специалности);

• Основна част от учебните планове за професионална подготовка по стро-
ителни професии и специалности са утвърдени през 2004 г. и в периода
2007 – 2010 г., като утвърдените през последните 5 години касаят по-
скоро различните форми на обучение.

• Учебните програми на професионалните гимназии по строителство са
разработени и утвърдени в периода 2005 – 2008 г., като отразяват пости-
женията на науката до този момент. Единствената по-нова програма е
по „Технология на строителството” по професия „Строителен техник”,
специалност „Строителство и архитектура”, утвърдена през 2013 г..

Учебните планове и програми като цяло отговарят на посоката, в която се
развива сектор „Строителство”. Обръща се внимание на основните области, в
които се наблюдават новости в използваните материали и технологии – сухо
строителство, изолации, довършителни работи, транспортно и водно строител-
ство и др. Голяма част от използваните литературни източници, обаче, са от 80-
те и 90-те години, което предполага недостатъчна актуалност на учебното
съдържание.9

С оглед подобряване на условията за професионална подготовка, осъще-
ствявана от професионалните гимназии, считаме, че е необходимо:

 ако не се разкриват нови специалности, то поне да се въведат нови учебни
предмети и да се актуализират прилаганите учебни планове и програми,
с отразяване на тенденциите на изменение в сектора – резултат на про-
дуктови и технологични иновации в области като енергетика, енергийно
строителство, фасаден инженеринг, системи за сградна автоматизация,
екология, опазване на околната среда и др.;

 да се разшири професионалната подготовка в области като икономика
(респ. секторна икономика), финанси, инвестиции, управление на инвес-
тиционния процес, управление на проекти в строителството и др., особе-

9 По-подробно в този аспект вж.: Калчев, Р. Работни места и компетенции на работната сила в
сектор „Строителство”. – Строително предприемачество и недвижима собственост. Варна, На-
ука и икономика, 2013, с. 333.
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но за специалностите по професия „Строителен техник”. Това би довело
до повишаване на професионалните компетентности на обучаващите се,
до подобряване на професионалната им пригодност за професионална
реализация, както и до разширяване на притежаваните от тях знания и
умения при продължаване в следваща степен на образование, особено
по икономически специалности;

 да се обновят учебните програми и особено учебното съдържание. Както
беше посочено, прилаганите учебни програми са утвърдени в периода
2005 – 2008 г., а значителна част от използваните за разработване на
учебното съдържание източници са от 80-те и 90-те години. Това налага
актуализиране на използваната литература, както и нейното разширява-
не с научните постижения на наши и чужди автори и специалисти.

Други институции, осъществяващи обучение за придобиване на професио-
нална квалификация по строителни специалности, са центровете за професио-
нално обучение (ЦПО). Центровете за професионално обучение осъществя-
ват професионално обучение на лица, навършили 16 години. 10 Подлежат на ли-
цензиране от Националната агенция за професионално образование и обучение
(НАПОО) по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за
професионално образование и обучение (СППОО).

Съгласно Регистъра на лицензираните ЦПО11, центровете с активна лицензия
към края на 2014 г., осъществяващи обучение за придобиване на професионална
квалификация по професии от област на образование 58 Архитектура и строител-
ство, са 414 на брой (от общо 957, функциониращи на територията на страната).

С най-висока концентрация на обучаващи институции е Софийска област /46/
(респ. София град), следвана от Пловдив /33/ и Варна /29/, което произтича от
по-големия брой икономически активно население в тези райони и съответно
по-големия интерес към професионално обучение. И тук се наблюдава съсре-
доточаване на институциите в областните градове, като за областите Видин,
Добрич и Ямбол, наблюдаваното явление е абсолютно.

Най-широко е застъпено обучението за придобиване на ІІ СПК по профе-
сия „Строител”, всички специалности. Доста по-слабо е представено обучени-
ето за придобиване на ІІІ СПК по професия „Строителен техник”.

Прави впечатление, че за разлика от професионалните гимназии, обуче-
нието в центровете за професионално обучение покрива почти всички специ-
алности. Това пряко кореспондира с основната функция на този тип институции,
а именно – да доближават професионалното обучение до по-широк кръг потре-
бители от различни географски райони и да създават реална възможност за
повишаване на ефективността и професионалната пригодност на работната сила,
в съответствие с пазара на труда и европейските изисквания.

1 0 Чл. 20 от Закона за професионалното образование и обучение (обн. ДВ, бр. 68/1999, посл. изм.
ДВ, бр. 98/2014).

1 1  is.navet.government.bg/# - Интегрирана информационна система на Националната агенция за
професионално образование и обучение (НАПОО), Регистър на лицензираните ЦПО.
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3. Място на професионалното управление на проекти
в системата на висшето образование

Несъмнено, най-голямо значение за придобиване на професионални ком-
петенции, особено в областта на управлението на инвестиционни проекти, имат
висшите училища. Съгласно Закона за висшето образование (ЗВО)12, систе-
мата на висшето образование в България включва университети, специализи-
рани висши училища и самостоятелни колежи. Обучението се осъществява в
52 професионални направления от 9 области на висшето образование.13

За целите на това изследване са разгледани общо 51 акредитирани висши
училища14, а основните резултати са систематизирани по-долу.

Обучение в областта на управлението на проекти се предлага в 11
висши училища по специалности като: „Управление на проекти”, „Управление
международни проекти”, „Управление на проекти, финансирани от фондове на
ЕС”, „Управление на европейски инфраструктурни проекти”, „Строителство на
сгради и съоръжения” със специализация „Управление на инвестиционни проек-
ти”, „Управление на проекти в строителството” и др., изключително магистър-
ски програми. Обучението по специалностите се осъществява в четири профе-
сионални направления (ПН): „Икономика”, „Администрация и управление”,
„Общо инженерство” и „Архитектура, строителство и геодезия” от две облас-
ти на висшето образование „Социални, стопански и правни науки” и „Техничес-
ки науки”.

Магистърските програми от първите три направления подготвят управ-
ленски кадри и квалифицирани специалисти с необходимите теоретични знания,
практически умения и професионални компетентности в областта на управле-
нието на проекти като цяло, включително управление и изпълнение на проекти,
финансирани от фондовете и програмите на ЕС. Целта е повишаване на адми-
нистративния капацитет в бизнес организациите, публичните администрации и
неправителствения сектор за управление на проекти.

Обучението в магистърска програма „Управление на европейски инфра-
структурни проекти”, както подсказва и самото наименование, е насочено към
подготовка на специалисти с компетентности по разработване и структуриране
на предложения за европейски инфраструктурни проекти, притежаващи умения
и знания да участват в техническото, административното и финансовото управ-
ление и реализиране на дейностите по проекта.

Обучение в областта на управлението на инвестиционни (строи-
телни) проекти се предлага по две магистърски програми, едната от които –
„Управление на проекти в строителството” (Университет по архитектура, строи-

1 2 Закон за висшето образование (обн. ДВ, бр. 112 / 1995, посл. изм. ДВ, бр. 66 / 2014).
1 3 Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 за утвърждаване класификатор на областите на

висше образование и професионалните направления (обн., ДВ, бр. 64 / 2002; посл. доп. бр. 94 /
2005).

1 4 www.mon.bg/?go=page&pageId=8&subpageId=167 – Министерство на образованието и науката,
Регистър на акредитираните висши училища в Република България.
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телство и геодезия), е предназначена за завършили ОКС „бакалавър” и/или „ма-
гистър” за обогатяване на придобитите знания по строително инженерство. Успеш-
но завършилите магистърската програма придобиват знания и умения в широк ико-
номически, социален и управленски аспект. Но както се забелязва от учебния план
по специалността, обучението следва логиката на управленската теория в област-
та на управлението на проекти. Основното предимство тук (а и основно ограниче-
ние) в контекста на управлението на инвестиционни проекти е наличието на (или по-
скоро необходимостта от) придобита квалификация по строително инженерство.

За целите на това изследване внимание заслужава специалността „Строи-
телство на сгради и съоръжения” със специализация „Управление на инвести-
ционни проекти”, предлагана във Висшето строително училище „Л. Каравелов”
– София. Подготовката по разглежданата магистърска програма се осъществява
на изключително широка основа, обхващайки ключови области като: управле-
ние и управленски решения; инвестиции, финанси, бюджет; строително право;
маркетинг, мениджмънт, предприемачество; информационни технологии и др.,
които, по наше мнение, са изключително важни за всеки проектен мениджър, но
липсват в значителна част от останалите програми.

В системата на висшето образование подготовка в областта на стро-
ителството се осъществява и по редица други технически специалности
от ПН „Архитектура, строителство и геодезия”, някои от които с по-широка
профилираност („Строителство на сгради и съоръжения”), а други - предлага-
щи по-тясна специализация („Транспортно строителство”, „Пътно строителство”,
„Хидротехническо строителство”, „Хидромелиоративно строителство” и др.),
както и по една от ПН „Икономика” („Икономика на строителството”). Всяка
от тях дава възможност за придобиване на определени професионални компе-
тентности за управление и/или изпълнение на основни части от съвкупния стро-
ително-инвестиционен процес, но не и необходимите интердисциплинарни ком-
петентности за управление на цялостния инвестиционен процес, особено при
реализация на мащабни инвестиционни проекти.

С цел подобряване на възможностите за придобиване на професионални
компетентности по управление на проекти в системата на висшето образование
в България и на база проучване опита на други европейски страни като Дания и
Великобритания15 с традиции във висшето образование, считаме, че са подхо-
дящи следните препоръки:

 Разширяване на възможностите за обучение в областта на управление-
то на проекти, включително и в ОКС „бакалавър”, с програми като: „Уп-
равление на проекти и риск мениджмънт”, „Управление на проекти /по
сектори/”, „Управление на проекти за развитие” и др. Най-голям потен-

1 5 Авторът е публикувал свое изследване за мястото на професионалното управление на проекти
в системата на висшето образование в България, включително съпоставка с образователните
системи в Дания и Великобритания. За подробности вж.: Антонова, В. Място на професионално-
то управление на проекти в системата на висшето образование. – Строително предприемачество
и недвижима собственост. Варна, Наука и икономика, 2014.
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циал в това отношение имат университети, осъществяващи обучение от
област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки”.

 Разширяване на възможностите за обучение в областта на управление-
то на инвестиционни проекти, посредством:

1. Разкриване на нови специалности.

Сега обучението в областта на управлението на инвестиционни проекти е
изключително тясно представено – от две магистърски програми, като подго-
товката по „Управление на проекти в строителството” (УАСГ) следва по-скоро
логиката на общата управленска теория в тази област. Потенциал за разкрива-
не на нови програми имат основно университети, предлагащи обучение от об-
ласт на висшето образование „Технически науки”, строителни специалности.

2. Профилираност на обучението от различните степени на обра-
зование посредством разширяване на приемствеността.

Известна профилираност е налице и към настоящия момент. Както стана
ясно по-горе, предлаганите програми в областта на управлението на инвестици-
онни проекти са от ПН „Архитектура, строителство и геодезия” и са предназ-
начени за „надграждане” на придобити знания и умения в областта на строи-
телното инженерство. Това, обаче, поставя изключителни ограничения за при-
добилите степен на висше образование в друга област. По наше мнение е необ-
ходимо да се работи в посока разширяване на приемствеността посредством
специализирани бакалавърски и магистърски програми.

3. Профилираност на обучението в рамките на специалността.

Профилираност в рамките на специалността, посредством комплекс от специа-
лизиращи модули (и/или под формата на специализация по основна специалност), е
също добра практика не само в чужбина, но вече и в България.16 По-широкото й
прилагане би допринесло в значителна степен за подобряване на гъвкавостта на учеб-
ните програми и разширяване на възможностите за професионална подготовка у нас.
Подобна практика, по наше мнение, може и следва да бъде приложена, както по
отношение на техническите, така и по отношение на икономическите специалности.

И не на последно място – веднъж придобити, професионалните компетен-
ции следва непрекъснато да се актуализират и надграждат в съответствие с
измененията на средата. Условия за това предлага продължаващото профе-
сионално обучение (ППО). В системата на висшето образование продължа-
ващото обучение се провежда в съответствие с разпоредбите на Закона за вис-
шето образование, като в чл. 43 на ЗВО се използва специфичното означение
„обучение за повишаване на квалификацията”.
1 6 Подобни примери са: специалност „Строителство на сгради и съоръжения” със специализация

„Управление на инвестиционни проекти” (ВСУ „Л. Каравелов” – София); специалност „Между-
народни икономически отношения” със специализация „Управление на международни проекти”
(УНСС – София) и др.
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Въпреки безспорните предимства на тази форма на обучение, следва да
отбележим, че разглежданите висши училища не използват (или поне не напълно)
своя потенциал в областта на управлението на проекти. Различните форми на
продължаващо обучение са насочени по-скоро към развиване на определени
компетенции (за работа със специализиран софтуер, контрол на качеството, здра-
ве и безопасност), като специализиращите програми в областта на управление-
то на проекти са изключително слабо представени. В този аспект считаме, че е
подходящо да се разшири интердисциплинарният подход към обучението, по-
средством обединяване на усилията на преподаватели от различни области за
постигане на взаимно проникване и обогатяване на иначе разностранни дейнос-
ти и компетентности в областта на управлението на инвестиционни проекти.

Заключение

В заключение можем да направим обобщаващия извод, че образователната
система в България разполага с необходимите ресурси за подготовка на квалифи-
цирани кадри по управление на инвестиционни проекти, но все още не е разгърнала
напълно своя потенциал. Възможности и предпоставки за развитие в този аспект
има както в системата на професионалното образование и обучение (в т.ч. профе-
сионални гимназии и центрове за професионално обучение), така и в системата на
висшето образование. Конкретни препоръки, които считаме за подходящи, с оглед
подобряване на условията за професионално образование и обучение, са:

 в системата на професионалното образование и обучение – въвеждане
на нови учебни предмети, актуализиране на прилаганите учебните пла-
нове и програми, разширяване на професионалната подготовка на обу-
чаемите в областта на икономиката и управлението;

 в системата на висшето образование – въвеждане на нови учебни про-
грами, разкриване на нови специалности, разширяване на приемствено-
стта, профилиране на обучението и пр.

POSSIBILITIES  FOR VOCATIONAL  EDUCATION AND TRAINING  INTHE
AREA  OF  MANAGEMENT  OF  INVESTMENT  PROJECTS  IN  BULGARIA

Assist.  Prof.  Vanya  Antonova

Abstract

Possessing the necessary knowledge, skills and competences in the area of project
management is a compulsory condition and major prerequisite for achieving professional
management. In the article there are studied the possibilities for vocational education and training
in the area of project management, specifically the management of investment projects. The
analysis is built on types of institution, encompassing both the system of vocational education
and training (including professional secondary schools and vocational training centres), and the
system of higher education (including the conditions for continuing vocational training).

Keywords: projects, management of investment projects, vocational education and
training.
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Econ Lit – M42

ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ
ОТ ПРИЛАГАНЕ НА СОФТУЕР ЗА ОДИТ

Докт. Красимира Господинова

Въведение

Бързоразвиващите се информационни технологии оказват положително
въздействие при протичане на все по-сложните бизнес процеси. През последните
10 години се предложиха иновативни решения и в дейността на одиторите в Бълга-
рия чрез софтуери за одит. Тяхното приложение има редица предимства като:
подобряване на ефективността, намаляване на разходите, спестяване на време,
увеличаване на производителността на труда и подобряване качеството на оди-
торските процедури. Изборът на подходящ софтуер за одит е труден и продължи-
телен процес. Необходимо е събиране на информация за функционалните възмож-
ности на съществуващите програмни продукти. В следкризисния период голямо
значение има и цената на инвестицията. Одиторите се нуждаят от ясна методика
за оценка на софтуерите за одит. За разрешаване на този проблем се предлага
изчисляване на показателя икономическа ефективност чрез оценяване на ползи-
те и разходите за инвестицията. Тези инвестиции трябва да бъдат добре обмис-
лени, защото са решаващи за бъдещето развитие на бизнеса на одитора.

Тази статия има за цел да се разработи методика за оценка на икономи-
ческата ефективност от прилагането на софтуер за одит. Във връзка с реализа-
цията на тази цел се формулират следните задачи:

1. Дефиниране на понятието “ефективност” в одита.
2. Методологични оценки на ефективността на софтуерните продукти.
3. Експеримент на предлаганата методика.

1. Дефиниране на понятието “ефективност” в одита

Понятието ефективност се тълкува в икономически, социален, екологичен,
инвестиционен и други аспекти. Най-общо при него се сравняват вложените
ресурси и получените резултати. Последните могат да бъдат количествено и
качествено измерими, положителни и отрицателни. За целите на статията се
поставя акцент на резултатите, които имат финансово изражение.

Съществуват различни мнения за критериите, чрез които се прави оценка
на ефективността:

1. Кац и Кан (1991, p. 35) споделят, че ефективността се постига при:
- увеличаване на нормата на възвръщаемост на инвестициите с всички

възможни средства;
-  увеличаване на приходите на индивидите и приноса за повишаване

способността на фирмата като цяло;
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-  възможност на фирмата за съществуване и продължаване на своята
дейност и регулиране на обикалящата я среда.

2. Каст, Росенверг и Уинганди (1992, p. 186-187) определят ефективността като:
- възможност на фирмата да достига, да следва своите цели;
- увеличаване обема на продажбите;
-  удовлетворяване нуждите на клиентите и на заетите във фирмата лица;
-  растеж на фирмата и увеличаване на печалбата;
-  прогрес в качеството на човешките ресурси.

3. Съгласно легалната дефиниция в българското законодателство (допъл-
нителните разпоредби от Закона за сметната палата (2014), ефективността е
степента на постигане на целите на одитирания обект при съпоставяне на дей-
ствителните и очакваните резултати от неговата дейност.

4. “Най-общо казано, дейността на една организация е ефективна тогава,
когато осигурява формулирането, поставянето и постигането на определени цели,
обвързани със стратегическите цели и приоритети на съответната организа-
ция”. (Хрисоскулова и др., 2012, с. 6).

Най-добра ефективност се постига, тогава, когато се реализира висока
полезност с възможно най-икономично използване на ресурсите. Тя дава отго-
вор на въпроса постигнати ли са поставените цели и на каква цена.

Съществуват различни видове ефективност:

Таблица 1

Видове ефективност

Източник: Георгиев, Велин, Методи за отчитане на ефективността от въвеж-
дане на компетентностен модел.

Критерии Видове ефективност
В зависимост от равнището Национална, отраслова и секторна,

фирмена ефективност на поделенията,
клоновете

В зависимост от факторите Ефективност на капитала, ефективност
на инвестициите, ефективност на
дълготрайни и краткотрайни
материални активи

В зависимост от разходите (ресурсите) Ресурсна ефективност, разходна
ефективност

В зависимост от същността и
съдържанието на ефективността

Икономическа, социална, екологична
ефективност

В зависимост от вариантите Абсолютна (обща) за един вариант;
сравнителна (относителна) за два или
повече варианта

В зависимост от времето Проектна, планова, фактическа
ефективност
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Разновидност на ефективността е икономическата ефективност. Според
Марин Гълъбов, (2007, с. 209) тя може да бъде дефинирана като количеството
икономически ефект (полезен резултат), което се създава с участието на еди-
ница разходи или единица ресурси. Този показател е важен за установяване на
финансовото състояние на предприятието и се изчислява като съотношение на
приходите и разходите.

2. Методологични оценки на ефективността
на софтуерните продукти

Внедряването на нови технологии винаги е съпроводено с поемане на допъ-
лнителни разходи и риск, но, от друга страна, извличане на ползи. Ползите са
различни, според отговорностите, които имат служителите. За помощник-оди-
торите технологиите водят до намаляване на грешки и на усилия при обработ-
ване на данните на клиента и изготвяне на работните документи. За ръководе-
щия екипа одитор – до по-добро организиране на работния процес и до контрол
върху работата по одитите. За собственика на одиторско предприятие или само-
стоятелния одитор използването на софтуер за одит се свежда до факта, дали ще
се увеличат приходите от дейността, а оттам и реализираната печалба.

Според Единната теория за приемане и използване на технологии (UTAUT),
съществуват три фактора, определящи намерението да се използват техноло-
гии: очаквано изпълнение, очаквани усилия и социално влияние (Venkatesh et al.,
2003).

Очаквано изпълнение е степента, до която индивидът възприема, че из-
ползването на технологията ще доведе до напредък в работния процес.

Очаквани усилия е степента на трудност при използване на технологията:
лесно или трудно приложима.

Социалното влияние е оценката на обществото доколко важно е използва-
нето на нови технологии.

За оценяване на ефективността на софтуерите за одит се предлага изпол-
зването на показателя икономическа ефективност в две негови разновидности:
прогнозна и фактическа икономическа ефективност.

Според доц. д-р Христо Христов, икономическата ефективност харак-
теризира икономичността и традиционно се определя като съотношение между
получените крайни резултати и обуславящите ги разходи, или обратно.1

От посочената дефиниция може да се направи извод, че е необходимо
постигане на краен резултат, остойностен чрез размера на реализираните при-
ходи и изчисляване на реално извършените разходи.

В процеса на вземане на решение за внедряване на нова технология, как-
вато е софтуерът за одит, е подходящо изчисляването на прогнозната икономи-
ческа ефективност.

1 Христов, Христо. Измерване ефективността на публичните организации. Списание Икономичес-
ки алтернативи, бр. 4/2005, с. 6.
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Прогнозната икономическата ефективност може да се изчисли като отно-
шение между потенциалните приходи и разходите за софтуера, при условие, че
внедрителният процес не е започнал и приходите и разходите не са реални.

Прогнозна икономическа ефективност (ПИЕ) = ,

където:
ППр са потенциални приходи;
Рсф – разходи за софтуер.

В конкретния случай в понятието разходи за софтуер се включват бъде-
щите разходи за внедряване на софтуер, техническото поддържане, обучението
и разходите за амортизация.

Основният очакван резултат от прилагането на софтуер за одит за един
собственик е намаляване на трудоемкостта на одитния процес. Това би означа-
вало, при запазване на броя на одитите непроменен, да се намалят часовете,
необходими за изпълнение на поетите ангажименти. За означаване на броя на
спестените часове се използва СЧ.

При наличието на свободни ресурси е необходимо тяхното използване, с цел
извличане на икономически ползи. За оползотворяване на спестените часове тряб-
ва да се привлекат нови клиенти, което ще допринесе до увеличаване на приходи-
те. Очакваните бъдещи приходи представляват потенциалните приходи.

Изчисляването на потенциалните приходи се изчислява чрез спестените
часове и средната одиторска ставка на час за периода преди внедряването.

ППР=СЧ х СтЧ0

Възниква въпросът как се определят спестените часове. Оценяването на
броя спестени часове е в резултат на работа с предоставената Демо версия на
програмния продукт. За да съществува сравнимост между оценките на иконо-
мическата ефективност за различните софтуери за одит, е необходимо процесът
да се извършва от едно и също лице за един и същи поет ангажимент. Софту-
ерът за одит с най-висока прогнозна икономическа ефективност ще създаде
най-големи бъдещи ползи от прилагането му.

Фактическата ефективност се изчислява след постигане на крайния ре-
зултат, а именно внедряването на софтуер за одит. Препоръчително е изчисля-
ването на показателя да се извърши след изтичане на минимум едногодишен
период от внедряването, за да могат да се установят стойностите на допъл-
нително направените разходи и допълнително получените ползи.

Допълнителните реални приходи се изчисляват от вложените часове в новите
ангажименти и средната одиторска ставка на час за периода след внедряването.

ДРПр=ВЧ х СтЧ1

За да се установи влиянието на фактора време (часове) върху приходите,
като следствие от използване на специализиран софтуер, е необходимо средна-

Рсф
ППр
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та одиторска ставка на час да се приеме за константа. За изчисляване на допъ-
лнителните реални приходи ще се използва средната одиторска ставка на час
за периода преди внедряването.

ДРПр=ВЧ х СтЧ0

При определяне на допълнителните реални разходи трябва да се отчете
фактът, че някои разходи нарастват, а други намаляват. Например, нарастват
разходите за амортизация, за обучения, за внедряване. Намаляват разходите за
транспорт, разходите за съхраняване на архиви. По-трудно се определя измене-
нието в разходите, които нямат пряка връзка със софтуера за одит. Такива са
разходите за транспорт и съхраняване на архиви.

Разходите за транспорт зависят от броя извършени одити, средно израз-
ходваното количество гориво на одит и цената на горивото. За изчисляване на
изменението ще приемем първия и последния фактор за константи.

ДРтр = Бр. одити0 х Ср. Кол. Гориво1 х ср. Цена гориво0 – Бр. одити0 х
Ср. Кол. Гориво0 х ср. Цена гориво0

Следователно формулата за фактическа ефективност има следния вид:

Фактическа икономическа ефективност (ФИЕ) =

където:
ДРПр – допълнителни реални приходи,
ДРР – допълнителни реални разходи,
ВЧ – вложени часове в нови ангажименти,
СтЧ – средна одиторска ставка на час,
Рам – разходи за амортизация,
Роб – разходи за обучение,
Рвн – разходи за внедряване,
ДРтр – изменение на разходите за транспорт,
ДРарх – изменение на разходите за архивиране,
ДДрР – изменение на други разходи, непряко свързани със софтуера

за одит,
Период 0– период преди внедряване на софтуера за одит,
Период 1– период след внедряване на софтуера за одит.

Съпоставянето на прогнозната с фактическата икономическа ефективност
носи информация на собствениците за очакваните и реално постигнатите резул-
тати от внедряването на софтуер за одит. То се извършва чрез математическо
сравняване на получените коефициенти.

Възможни са три варианта:
 ПИЕ>ФИЕ;

ДДрРДРархДРтрРвнРобРамДРР
ДРПр




 0СтЧВЧ ,
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 ПИЕ=ФИЕ;
 ПИЕ<ФИЕ.
Добър индикатор за управлението на одиторската дейност е постигането

на по-висока или поне равна фактическа ефективност на прогнозната ефектив-
ност. Това е показателно за направения правилен избор сред съществуващите
конкуриращи се специализирани програмни продукти в областта на одита.

3. Експеримент на предлаганата методика

Пример за методика за изчисляване на икономическата ефективност при
внедряване на софтуер за одит е представена в таблица 1.

В него е изчислена прогнозната икономическа ефективност на един со-
фтуер за одит, без да е направено сравнение със съществуващите алтернативи.
Експериментът има за цел показване на реалната приложимост и лесна разби-
раемост на предлаганата методика.

В примера са заложени следните фактически обстоятелства:
• Одиторското предприятие се състои от 7 души – одитори и асистент

одитори;
• Средното брутното възнаграждение на час на одитор е в размер на 10 лв.;
• Средната одиторската ставка на час е в размер на 50 лв.;
• Продължителността на работната седмица е 40 часа;
• Потенциалните разходи за софтуер за одит са 38 795 лв.;
• Часовете, спестени на месец от един одитор, са 37 часа. Тази преценка

се прави на база на реално прилагане на софтуера за одит чрез негова
демо версия.

След направени изчисления по представената в т.1 методика се получа-
ват следните резултати:

• Евентуалните спестени часове за година от прилагане на софтуера за
одит са 3108 часа;

• Потенциално спестените разходи са 31 080 лв.;
• Потенциалните приходи от внедряването на софтуер за одит са 155 400 лв.;
• Прогнозната икономическа ефективност е изчислена на 4,00, т.е. очаква

се от един лев разход за софтуер за одит да се генерират приблизително
четири лева приход при условие, че за спестените часове се поемат
нови ангажименти.

За да се избере най-подходящият софтуер за одит е необходимо да се
изчисли прогнозната икономическа ефективност и за останалите съществува-
щи алтернативи.

Заключение

Одитът е трудоемък процес, който изисква добра квалификация, организация
на дейността, методическа обезпеченост, работа в екип и време. Значителна част
от работата е техническа обработка на данни и попълване на работни документи.
Тези процеси могат да се улеснят чрез прилагане на софтуер за одит. Той спестява
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време, офиспространство, подпомага професионалистите при вземане на важни ре-
шения. Отчитайки положителните му страни, трябва да се има предвид, че софту-
ерът за одит е и скъпа инвестиция. Всеки одитор или специализирано одиторско пред-
приятие трябва да прецени дали желае да прилага тази иновация, а желанието се
определя от нейната ефективност. Изчисляването на икономическата ефективност е
важен индикатор за вземане на решение точно кой софтуер за одит да се внедри или
дали да се внедри в дейността на одиторите. Спецификата в предлаганата методика
за оценка на показателя е използването на прогнозната икономическа ефективност,
базирана на потенциалните приходи и потенциалните разходи от внедряване на софту-
ер за одит. При нейната приложимост е необходимо да се направи преценка на евен-
туално спестените часове, които ще се използват за поемане на нови ангажименти.

Изборът на правилен (икономически ефективен) софтуер за одит би било
голямо предимство в конкуриращия се одиторски бизнес.
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ASSESSING  THE  ECONOMIC  EFFICIENCY
OF  THE  USE  OF  AUDITING  SOFTWARE

PhD  student  Krasimira Gospodinova

Abstract

The purpose of the present article is to propose a methodology for assessing economic
efficiency before and after the implementation of auditing software in order to facilitate the
process of choosing the most suitable specialized software application in the activity of auditors.
The specificity in assessing the indicator is the use of projected economic efficiency, based on
the potential revenues and the potential costs of introducing auditing software. In its applicability
it is necessary to make an estimation of the possible saved hours, which will be used for taking on
new commitments. In the article there is presented an actual example of the proposed methodology.

Keywords: auditing software, methodology, assessment, economic efficiency.
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Econ Lit – L83

УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ

Докт. Боряна Умникова

Българското Черноморие е утвърдена туристическа дестинация за разви-
тие на масов морски рекреативен туризъм както в национален, така и в между-
народен мащаб. Неговата роля и значението му не се свързват само с благопо-
лучието на региона, но и с икономическия просперитет на страната като цяло.
Утвърждаването на имиджа му като „евтина“ дестинация поражда необходи-
мостта от изместване на вниманието на политическите субекти от достъпния
по цена и масов по характер морски ваканционен туристически продукт към
алтернативни негови форми.

Богатото културно наследство, традициите и успехите в областта на спорта,
както и наличието на градски и курортни центрове (Варна, Бургас, Каварна,
Несебър, Созопол, КК „Зл. Пясъци”, КК „Албена”, КК „Слънчев Бряг” и др.)
са предпоставки за превръщането на Българското Черноморие в дестинация,
предлагаща комплексен туристически продукт.

Представените до тук обстоятелства определят важността и актуалност-
та на проблематиката, свързана с повишаване ролята на събитийния туризъм
за туристическото развитие на Българското Черноморие и определят мотиви-
те за избор на тема на тази статия. Нейната изследователска цел е: да се
определят и оценят условията и ресурсният потенциал на Българското Черно-
морие за развитие на събитиен туризъм и се поставят основите на бъдещите
изследвания за превръщането на специалните събития в значими туристически
атракции.

За целите на изследването туристически район Българско Черноморие е
ограничен в административните граници на областите Добрич, Варна и Бургас,
притежаващи сходни характеристики и дадености, туристическо развитие и богат
потенциал за повишаване ролята на събитийния туризъм.

*
*     *

Специалните събития се определят като туристическа атракция, във
връзка с която публични институции, организатори, спонсори, туристически орга-
низации, стопански субекти и потребители се обединяват, за да реализират уни-
кално мероприятие, създаващо ценност (Vitor, L., 2011). Те са планиран, времево
ограничен феномен, отличаващ се по отношение на условия, участници и управ-
ленска система със съответни структурни елементи и програма (Getz, D., 2012).

Събитийният туризъм се дефинира като специализиран вид туризъм,
резултат от сложна дейност по организиране и провеждане на събития, който
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удовлетворява комплексни туристически потребности и спомага за обогатява-
не на продуктовото портфолио и развитие на туристическата дестинация. Спе-
цификата на неговия продукт и определящата роля на предпочитанията, потреб-
ностите и целите на посетителите са предпоставка за разграничаването на не-
говите разновидности преди всичко според мотивите за посещение на съби-
тието.

При културния събитиен туризъм посещението е мотивирано от местни-
те обичаи, разнообразието от форми на представяне и изразяване, знанията и
уменията на индивида, както и свързаните с тях инструменти, предмети, арте-
факти и културни пространства, признати от общностите, групите. Особено място
при него заема фестивалният туризъм, който обхваща пътуванията с цел „ак-
тивно или пасивно участие във фестивали на различни видове изкуства, фолк-
лорни празници и др.“( Маринов, Ст., 2011)

Спортният събитиен туризъм предполага пътуване, мотивирано от „ак-
тивно участие или пасивно наблюдение на мероприятия с определена спортна
тематика“ (Gibson, J., 1998). Необходимо условие за домакинство и провеждане
на спортни събития в дадена туристическа дестинация е специализираната
материална база.

Деловият събитиен туризъм се свързва с пътуване и пребиваване в оп-
ределено място, мотивирано от включване в специализирани мероприятия, в
които участниците са обединени от общи бизнесинтереси. Характерно за дело-
вите събития е необходимостта от специализирана материална база, техничес-
ко обслужване и използването на хотелиерската суперструктура.

Възможността за 6-7 месечна продължителност на летния туристически
сезон по Българското Черноморие не е реализирана и проблемите, свързани с
постоянното свиване на експлоатационния период, се изострят. Промяната на
това статукво на дестинацията може да се осъществи чрез комплексно изпол-
зване на останалите ресурси в района и особено на онези от тях, свързани с
културно-историческото наследство, което обхваща: материално култур-
но наследство (постройки, архитектурни обекти, част от световното наслед-
ство, национални и исторически паметници и др. под.), нематериално култур-
но наследство (литература, изкуство, фолклор и др.), както и обекти, пред-
ставящи културното наследство - музеи, колекции, библиотеки, центрове и
паметници, свързани с исторически личности (Парушева, T., 2014). Събитийни-
ят туризъм е стратегическа алтернатива в тази насока. Чрез популяризиране на
местната култура, традиции и ценности, той може активно да съдейства за ог-
раничаване на влиянието на сезонния фактор и за повишаване конкурентоспо-
собността на нашето Черноморие като туристическа дестинация

В България средища на културен живот и катализатори на културни ме-
роприятия са и читалищата. Данните на НСИ за 2012 г. сочат, че на територи-
ята на дефинирания район техният брой е 415. Едва 77 от тях се намират в
градовете. Събитията и културните прояви, свързани с тях, обикновено обхва-
щат юбилеи и чествания на паметни дати от Българската история и бележити
личности, които са почитани в рамките на населено място (общо 14 842). Събо-
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рите в повечето случаи отбелязват празника на града или селото (3953). Те са
притегателен център за жителите на околните населени места. На този етап не
можем да приемем културните и творческите дейности на читалищата за по-
тенциални туристически атракции от събитиен характер.

Едни от най-значимите ценности, които включваме в съдържанието на
нематериалното културно наследство са духът, културните традиции, твор-
чеството и обичаите на общността-домакин. Призната за нематериална кул-
турна ценност на територията на Черноморски район е Нестинарството. Мини-
стерство на културата, НКН „Традиционни обреди и празници“ в рамките на
проекта „Нестинарството – българска магия с огнена жарава” (за с. Българи,
община Царево) има за цел запазване автентичността и подкрепа на традиции-
те (UNESCO, 2014).

Способ за запазване на културните ценности и националните таланти са
културните събития, които позволяват изява на творчеството, обмен на кул-
тури, стимулиране на обществен диалог и популяризиране на нематериални кул-
турни ценности. Културните институции са средищата и водещите субекти в
процеса на създаване, организиране и реализиране на специалното събитие с
културна принадлежност. На територията на Българското Черноморие се про-
веждат много събития с международно, национално и местно значение.
Събитията с международно значение стимулират трансграничния обмен на кул-
тури и се радват на чуждестранно участие. Тези с национално значение се рад-
ват на популярност в рамките на страната, а с местно се ограничават до влия-
ние на регионално ниво.

По Българското Черноморие се организират и провеждат голям брой кул-
турни събития. Според проучване в интернет пространството и официалните
портали на общините, през 2014 г. са организирани и проведени 20 международ-
ни събития в област Варна, 13 в област Бургас и 18 в област Добрич. Най-
често те са провеждани в градските и административните областни центрове,
поради наличието на необходимите суперструктурни съоръжения (тук изключ-
ваме област Добрич, където те са изнесени в общините по Черноморското край-
брежие). Събитията с национално значение в област Варна са 4, в област Бур-
гас – 10 и в област Добрич – 11. С местно значение те са 9 за Варненска област,
6 – за Бургаска и 8 – за Добричка. Преобладаващият брой международни съби-
тия се дължи на присъствието на чуждестранни участници по покана на органи-
заторите, а област Варна се очертава като първенец, благодарение на традици-
ите в направлението и като „Морска столица“ и фестивален град.

С висок туристически потенциал, поради международното си значение и
атрактивна културна насоченост, се отличават: Международен фестивал на
популярната музика “Откритие”; Международен фестивал „Варненско лято”;
Международен джаз фестивал; Международен панаир на занаятите и изкуства-
та; Международен фолклорен фестивал „Варненско лято”; Фестивал на пясъч-
ните скулптури; МTV-фестивал “Духът на Бургас” (Spirit of Burgas); Междуна-
роден фестивал “Balchik Classic Days”; Рок фестивал – Каварна.
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Концентрацията на културни събития в летния туристически сезон (май –
ноември) е логично обоснована от възможността за комбинация на морски-рек-
реативен и събитиен туризъм за гости и активни участници в организирани ме-
роприятия. Предимството при подобна комбинация е както за потребителя, така
и за дестинацията, за която, обаче, е нужен стратегически план за развитие.

Важно е да отбележим, че организацията на културните събития се осъ-
ществява от дружества и обединения с нетърговска цел, с подкрепата на общи-
ните. Това ограничава финансовите възможности и възпрепятства подготви-
телния процес поради редица административни изисквания. Мястото на про-
веждане е предимно на открито и има специфични характеристики (разположе-
ние, капацитет, техническо поддържане и др.). Именно специализираната струк-
тура е необходимо условие за развиване на събитиен туризъм.

Организацията и провеждането на спортни събития се поема по-често
от различни формации, клубове и обединения, при което градът-домакин на съби-
тието има основната задача да предостави подходящи условия за провеждане.
Българското Черноморие се отличава с чудесни природни условия и дадености
за практикуване на разнообразни видове спорт. Водната акватория позволява
организиране на състезания по плуване, гребане, сърф, регати и др. В област
Варна се провеждат някои спортни събития като: Международна регата „Тол
Шипс“; Маратон „Галата- Варна“(най-старото плувно състезание от този
тип у нас) и Европейска седмица на движението и спорта.

Трите събития от спортния календар на града са изключително различни
по своя характер, публика и организационни особености. До този момент, оба-
че, слабата разгласа и реклама за Международната регата не съдейства за
популяризирането на събитието и привличането на туристи от близките курорт-
ни комплекси. Освен това, периодът на провеждането му съвпада с началото на
летния сезон и се отличава с по-слаба посетителска активност, основно с цел
лечебно-рекреативен туризъм. Температурата на морската вода е около 18-20
градуса и пребиваващите туристи на възраст над 55 г. търсят алтернативни
развлекателни възможности. Подобно престижно събитие в друго време би
предизвикало интерес и посещаемост.

Маратонът Галата – Варна е спортна инициатива с традиции и привлича
спортисти от страната. Организатори на плувния маратон са Военноморските
сили на България, Община Варна и ПСК “Черно море”. Датата на провеждане-
то му е първата неделя на м. август Невъзможността за наблюдение на самото
състезание не позволява превръщането му в атракция за зрители, но широката
популярност на инициативата привлича участници, подкрепящи ги близки и при-
ятели и по този начин градът печели допълнителни посетители по време на
събитието. Има възможности за разширяване на неговия период чрез органи-
зиране на допълнителни лагери, подготвителни състезания и др.

Европейската столица на движението е международна инициатива и е
насочена към местните граждани и тяхната спортна активност. Организатор на
събитието е община Варна (Дирекция младежки дейности и спорт), а координа-
тор е сдружение „Варненски младежки фестивал” – FUNCITY. Събитието е от
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местно значение, което мотивира вътрешна миграция на групи младежи и се-
мейства с цел крайно седмични пътувания от по-малките градове към админи-
стративния център на областта.

Област Добрич, и по-конкретно Черноморските общини Балчик и Каварна
стават популярни през последните години с изграждането на 3 голф комплекса
(Black sea Rama, Tratian cliffs и Lighthouse Golf&Spa), които са средище на лю-
бителите на този вид спорт. Особено значение през 2013 г. има домакинството
на турнира по голф „Международен шампионат на Волво за звезди“. Съби-
тието издига домакинството на комплекс „Tratian cliffs“ на международно и
Европейско ниво с присъствието на играчи от световна величина като Граеме
Мактауел, Тонгхай Жаде и други. По мнение на Българската голф асоциация,
събитието е отразено от над 250 световни спортни медии и е гледано от над 1,5
млрд. души. Успоредно с отразяването на играта медиите представят история-
та на страната-домакин, условията за туризъм и бизнес, възможностите за спорт
и културните забележителности в региона. Комплексите организират и други
събития, чрез които съумяват да стимулират спортния дух на играчите и да
привличат нови гости. Участието се стимулира с преференциални цени за на-
станяване и включване на допълнителни услуги. Мотив за посещение е спорт-
ният дух, желанието за социализация и възможността за победа.

КК „Албена” също реализира и провежда спортни събития. Хотелите в
комплекса увеличават своята заетост и допълнителните приходи от използва-
нето на спортните съоръжения и техника. Спортният календар на комплекса
включва: Международен турнир по тенис „Albena open“; Международен турнир
по шахмат; Европейско първенство по петанк; Международен турнир по тенис
за жени от календара на ITF и много други турнири и състезания на частни
фирми, спортни клубни отбори и т.н.

Област Бургас инициира и домакинства на множество турнири, по-голя-
мата част с местно значение, но отчасти и с национално значение: по плажен
тенис, по плажен волейбол за мъже и жени и по конен спорт „Купа Бургас“.
Спортни събития с международно значение са и: турнири по тенис на корт за
мъже и фехтовка „Купа Бургас“; 64-та Международна колоездачна обиколка на
България; Международна регата „Black Sea Blue Cup“. Интересни за младата и
авантюристично настроена публика събития са: Бургас кайт къп; Уиндсърф
регата „Флора 2014“; Международен турнир по парапланеризъм - целно кацане;
Национално състезание по сърф – Ахтопол. Спортните събития в областта са
специализирани към специфична пазарна група на активни спортисти.

По Българското Черноморие е концентрирана основна част от туристи-
ческата леглова база, която е подходяща за развитие на деловия туризъм. В
областите Варна, Бургас и Добрич тя е 39,4% от общата за страната. Данните
са за 2953 (НСИ, 2013) места за настаняване, а сумарно за областите Варна,
Бургас и Добрич те са 1163, като на първо място е област Бургас с 656 бр.
(НСИ, 2014). Макар и с по-малък дял (15,6%), местата за настаняване от кате-
гория 4-5* присъстват като предлагане в дестинацията и притежават сериозен
капацитет на легловата база – 26,1% от цялата, която се равнява на 53 297 легла
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от общо 203 894 за Черноморието. Високо-категорийните хотелски комплекси
притежават налични зали и технически съоръжения, даващи възможност за
организацията и провеждането на бизнессъбития. Традиции в организацията и
домакинството на бизнессъбития имат и институциите ДКС – гр. Варна и ФКЦ.

Сравнително малко събития са в сферата на туризма - „Панаир на туриз-
ма и свободното време“ (до 2008 г.); „Черноморски туристически форум“; Кули-
нарен фестивал. По-голямо браншово събитие е „Трите ключа“.

Концентрацията на леглова база в района, в съчетание с големия брой
чуждестранни туристи (44% от общия брой в страната – над 2,5 млн.) е предпо-
ставка за повишаване ролята на събитийният туризъм като средство за пови-
шаване разхода на турист в дестинацията, преодоляване на сезонната заетост и
цялостно подобряване на туристическият продукт. За успешното предлагане на
събитиен туризъм по Българското Черноморие е необходимо наличието, както
на атрактивните специални събития, така и на подходящи суперструктурни
съоръжения за провеждането им. Отличителни примери за района са Фестива-
лен и конгресен център и Дворец на културата и спорта във Варна. Те са символ
на града като събитиен център и са домакини на едни от най-популярните съби-
тия с международно и национално значение, както в миналото, така и момента.

Дворецът на културата и спорта разполага с различни, подходящи за
делови туризъм, помещения. Зала „Конгресна” предоставя възможност за уни-
версално използване за спортни, културни и делови събития. Капацитетът й ва-
рира между 2340 и 2900 места. Тя разполага с 4 офиса, които се предоставят на
организационни комитети, федерации, супервайзори, технически делегати, за
работни помещения. В ДКС има и по-малки, различни по големина, зали с капа-
цитет до 1800 места (Залa Mладост B - с размери 36 х 24 метра и височина
12,60 метра; Залa Mладост C – 36 х 18 метра и височина 12,60 метра; Залa
Mладост D - размери 30 х 18 метра и височина 8,70 метра; Зала 20 – размери
30/18 метра, височина 4,70 метра).

Дворецът на културата и спорта във Варна e многоцелеви комплекс за
конгресни, културни и спортни дейности. В годините след неговото откриване
през 1968 г., той се утвърждава като притегателен център на национално равни-
ще за провеждането на събития с международно и национално значение. Днес
материалната база е изключително остаряла и неотговаряща на съвременните
изисквания на международни музикални звезди, спортни федерации и отбори.
Необходимо условие за провеждане на специални събития в ДКС е разширява-
нето на капацитета на зала Конгресна, модернизиране на прилежащите поме-
щения, съблекални, офиси, технически устройства (озвучаване, мултимедия,
осветление и др.). Положителен факт е одобреният проект за модернизация и
стартирането на ремонтни дейности към м. ноември 2014 г.

Варненският летен театър е построен през 1956-1957 г. Първоначал-
но той разполага с 1600 места. В края на 60-те години се изгражда и балкон,
който позволява капацитетът му да достигне 2400 места. В продължение на
десетилетия сцената на Летния театър е домакин на Международен музикален
фестивал „Варненско лято”, „Международен балетен конкурс – Варна“, „Между-
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народен фолклорен фестивал“, концерти на поп и рок изпълнители. Обектът е
общинска собственост, а ДКС стопанисва Летния театър. Трябва да отбеле-
жим отличаващата го атмосфера, благодарение на откритата сцена и обкръжа-
ващ парк „Приморски“. Силната сезонност на експлоатация на обекта би могла
да бъде редуцирана с модернизация и изграждане на подвижна покривна конст-
рукция.

Фестивален и конгресен център (ФКЦ) – Варна разполага с 11 много-
функционални зали с капацитет от 50 до 1000 места, ресторант, кафе-барове и
летни тераси, разположени под един покрив на 4000 кв.м. на най-оживената
улица във Варна. ФКЦ е съорганизатор на повече от 10 провеждащи се ежегод-
но фестивали, а през 1993 г. става инициатор и организатор на Международния
филмов фестивал „Любовта е лудост”. ФКЦ – Варна е лицето на България в
единствената паневропейска верига от киносалони EUROPA CINEMAS, а също
и в престижни международни конгресни организации като ICCA (седалище в
Амстердам) и AIPC (Брюксел). Комплексът предлага 5 зали с различен капа-
цитет, като най-голям е този на зала 1 (1014 места) при малък вариант на сцена-
та и 874 при голям вариант. Зала „Европа“ е пригодена за конгресно-конферен-
тна дейност, камерни концерти и спектакли, прожекции и фестивали (капацитет
239 места). Фестивалният комплекс осъществява домакинство на пресконфе-
ренции (капацитет 120 места); дискусии, обучения, презентации, делови прего-
вори, директорски съвети (капацитет 30 места)

Фестивален и конгресен център е построен за целите на специалните
събития и основна задача е организирането и домакинството на разнообразни
мероприятия. Построен през 1986 г. и необновяван основно до момента, той
има нужда от осъвременяване на интериора на сградата и различните помеще-
ния, модернизиране на съществуващата техника. Със своето възлово централ-
но разположение и близост до хотели (Одесос и Черно море) и заведения за
хранене и развлечение, обектът притежава сериозен потенциал за превръщане-
то му в средище на културния живот, както на населението на град Варна, така
и на неговите гости.

Спортна база “Албена” - България е една от най-големите спортно-
възстановителни бази в тази част на света. Албена предлага богат избор от
над 42 спорта. Комплексът разполага със 7 футболни стадиона, игрище за хо-
кей на трева, 13 открити и 3 закрити тенискорта, 21 открити и 4 закрити басейна,
както и множество възможности за практикуване на водни спортове. На тери-
торията на курорта функционира конна база и ежегодно се провежда междуна-
роден турнир по конен спорт. Спортната база в Албена е уникална комбинация
от база за спорт и рекреация и предлага възможност за организацията и про-
веждането на спортни събития, както за професионалисти, така и за люби-
тели. Слаба интегрираност на събитийните атракции в туристическото предла-
гане на комплекса и липса на иновативно мислене за създаването на комплек-
сен туристически продукт, възпрепятства развитието на събитиен туризъм в
КК „Албена“.
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Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ разполага с модерна
суперструктура за организацията и провеждането на разнообразни спортни и
културни мероприятия. На територията на комплекса има хотели, вилно селище
и разнообразие от зали за спорт, рекреация и културен обмен. Многофункцио-
налната зала Атриум на хотел „Лонгоз“ дава възможност за провеждане на
театрални постановки, фестивали, концерти, танцови забави, прожекции на фил-
ми, творчески срещи с известни хора, изложби. Част от обществената зона е
голямата кино-концертна зала с 600 места, с голяма сцена, обзаведена с мо-
дерна озвучителна и осветителна техника.

Спортният комплекс Камчия отговаря на всички олимпийски стандар-
ти – с басейн, поле за лека атлетика и ледена пързалка, футболно поле, зали за
тренировки и многофункционални площадки за игра на открито. Летният амфи-
театър предоставя 2000 зрителски места. Санаторно-оздравителният комплекс
„Камчия“ е еднолично акционерно дружество, регистрирано съгласно законо-
дателството на България. Собственик на дружеството е Правителството на
град Москва. Необходимо е търсене на варианти за задълбочаване партньорс-
ките отношения между управата на комплекса и български образователни ин-
ституции, както и школи по спорт, танци, музика, с цел домакинство на летни
творчески лагери и специални събития.

Одобрен и стартиран е строеж на многофункционална спортна зала в
гр. Бургас с капацитет 7000 места. Съоръжението ще се извиси на входа на
града, след кръговото движение на мястото на бивши дивизии, чийто терен от
около 23 дка., вече е прехвърлен на общината от Министерството на отбраната
(Апостолова Й., в. Стандарт, 2012). През 2013 г. в Бургас е изградено и пред-
ставително игрище за плажни спортове. То се намира на Централен плаж, мон-
тирани са трибуни за 500 души публика, мощно осветление, сцена, която ще
може да се ползва и за културни събития. Изграждането на такова игрище по-
зволява организиране на международни турнири по плажен футбол, волейбол и
тенис. В плана на общината са и други инвестиционни проекти за подобряване
на спортни съоръжения и площадки в контекста на „Бургас европейски град на
спорта 2015 година“. Подобен приз се очаква да бъде използван както за соци-
ални подобрения на местните жители, така и за привличане домакинство на
спортни събития с цел увеличение икономическите ползи за общината.

*
*     *

В заключение можем да обобщим, че изследваният район се характеризи-
ра с богатство на условия за организиране и провеждане на специални събития.
До сега, обаче, те отговарят на потребностите основно на местните жители или
ограничена група туристи. Специализираната материална база – необходимо
условие за развитието на събитиен туризъм, е остаряла и изисква основно пре-
устройство и модернизиране в съответствие със съвременните потребности.
Изведените предимства на легловата база за домакинство на делови събития
на спортните съоръжения в КК „Албена“, СОК „Камчия“ и гр. Бургас, както и
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културните институции в гр. Варна, са доказателство за подходящите условия
за развитие на събитиен туризъм по Българското Черноморие. Културните ре-
сурси, специализираната суперструктура и богатият събитиен календар са пред-
поставка за удължаване на туристическият сезон, мотивиране на допълнителни
посещения, мултиплициране на икономическият ефект от туризма и устойчиво
развитие на туристическа дестинация-Българско Черноморие.
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CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF EVENT TOURISM
ON THE BULGARIAN BLACK SEA COAST

PhD student Boryana Umnikova

Abstract

The goal of the study is to identify and assess the present conditions and resources for
the development of event tourism on the Bulgarian Black Sea Coast. The richness of the event
calendar, the developed facilities, as well as the necessity for their renovation and adaptation
to the needs of tourists are principal emphases of the study.

Keywords: conditions, resources, development, event tourism, Bulgarian Black Sea
Coast.
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тието на търговията в България в годините на прехода / Николинка Петрова
Сълова. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 2014, № 3, с. 11 - 21.

3. ГЕНОВ, Слави Димитров. Ротация и независим финансов одит / Слави
Димитров Генов. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 2014, № 3, с. 22 - 29.

4. АНДРЕЕВА, Андрияна Йовчева. Специфика на новите нормативни ре-
шения при договорите за професионална квалификация / Андрияна Йовчева
Андреева. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 2014, № 3, с. 30 - 37.

5. СЪЛОВА, Снежана Динева. Оценка на уеб сайтове за електронна търго-
вия на базата на данни за използването им / Снежана Динева Сълова. // Изв.
Сп. Икон. унив. - Варна, 2014, № 3, с. 38 - 49.

6. ГЕОРГИЕВ, Драган Красимиров. Приложение на анализа на зависимо-
стта “разходи - обем - печалба” в хотелиерството ( на база висококатегорийни-
те хотели в Севроизточен район, България) /Драган Красимиров Георгиев. //
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна,2014, № 3, с. 50 - 65.
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7. ХРИСТОВ, Илиян Николаев. Интегриран модел за оценка на дейността
на предприятието / Илиян Николаев Христов. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна,
2014, № 3, с. 66 - 79.

8. СТОЯНОВ, Добромир. Пазарната и маркетингова специфика на вен-
динг каналите / Добромир Стоянов. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 2014, № 3, с.
80 - 94.

2014, КН. 4

1. МАРИНОВА, Величка Пеева и др. Основни фактори, определящи ка-
чеството на продуктите от рециклирани хартиени материали / Величка Пеева
Маринова, Теменуга Василева Стойкова. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 2014,
№ 4, с. 5 - 15.

2. ДУШКОВА Милева, Миглена. Проблеми на икономическата ефектив-
ност на сектор търговия в България / Миглена Душкова Милева. // Изв. Сп.
Икон. унив. - Варна, 2014, № 4, с. 16 - 31.

3. ЙОРДАНОВА, Велина Георгиева. Оптимизиране на лизинговата дей-
ност на строителното предприятие / Велина Георгиева Йорданова. // Изв. Сп.
Икон. унив. - Варна, 2014, № 4, с. 32 - 41.

4. МАКСИМОВА Колева, Веселина. Условия за устойчивост на конку-
рентното предимство на организацията / Веселина Максимова Колева. // Изв.
Сп. Икон. унив. - Варна, 2014, № 4, с. 42 - 56.

5. ЯНЧЕВА, Красимира Драгомирова. Аспекти на усъвършенстване на
фестивалния туризъм в България / Красимира Драгомирова Янчева. // Изв. Сп.
Икон. унив. - Варна, 2014, № 4, с. 57 - 72.

6. КЛАТЕВА, Елена Дамянова. Нагласи и оценка на хотелиерските ме-
ниджъри за развитието на таймшеър по българското южно черноморие / Елена
Дамянова Клатева. // Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 2014, № 4, с. 73 - 85.

7. НАЙДЕНОВА, Красимира. Приложими показатели за измерване на
ликвидността на българския фондов пазар / Красимира Найденова. // Изв. Сп.
Икон. унив. - Варна, 2014, № 4, с. 86 - 98.

ОТДЕЛНИ ТРУДОВЕ, МОНОГРАФИИ, СТАТИИ, УЧЕБНИЦИ (КН)

1. АНДРЕЕВА, Андрияна Йовчева. Закон за развитието на академичния
състав в Република България (ЗРАСРБ) - действие и проблематика / Андрияна
Йовчева Андреева, Ива Росенова Игнатова. // Изв. на Съюза на учените - Вар-
на. Сер. Хуманитарни науки, 2013, № 1, с. 43 - 46.

2. АПОСТОЛОВ, Найден Димитров. Географията на туризма - един век
развитие и достижения : [Монография] / Найден Димитров Апостолов. - Варна
: Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 473 с.

3. АТАНАСОВ, Бойко Иванов и др. Справочник по математика за иконо-
мисти : [Пособие за студентите от ИУ - Варна] / Бойко Иванов Атанасов, Дочо
Тодоров Дочев, Росен Николаев Николаев. - Варна : Унив. изд. Наука и иконо-
мика, 2013. - 364 с.
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4. БЛАГОЕВА, Силвия Георгиева. Корпоративна логистика : Учебник за
дистанционно обучение : e-book / Силвия Георгиева Благоева. - Варна : Унив.
изд. Наука и икономика, 2013.

5. БЛАГОЙЧЕВА, Христина Вилхелм. Социално подпомагане : [Уч. за
студ.-магистри от ИУ - Варна] / Христина Вилхелм Благойчева. - Варна : Унив.
изд. Наука и икономика, 2013. - 249 с.

6. БЛАГОЙЧЕВА, Христина Вилхелм. Осигурителни системи и фондове :
Учебно помагало [за студ. от ИУ - Варна] / Христина Вилхелм Благойчева,
Калин Георгиев Илиев. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 148 с. : с
табл.

7. БЛАГОЙЧЕВА, Христина Вилхелм и др. Мениджмънт на осигурител-
ните вноски и плащания : [Сб. за студ. от спец. Финанси] / Христина Вилхелм
Благойчева, Калин Георгиев Илиев. - В. Търново : Фабер, 2013. - 100 с.

8. БЪЧВАРОВА, Маргарита Стефанова. Европейското дружество - от идея
до реалност / Маргарита Стефанова Бъчварова. // Изв. на Съюза на учените -
Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2013, № 1, с. 40 - 42.

9. БЪЧВАРОВА, Маргарита Стефанова и др. Вещно право : Казуси, тес-
тове, задачи [за студ. от ИУ - Варна] / Маргарита Стефанова Бъчварова, Ми-
лена Красимирова Цветковска. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. -
178 с.

10. ВАСИЛЕВ, Юлиан Андреев. Приложение на стандартите GSI за логи-
стична идентификация в строителни предприятия / Юлиан Андреев Василев. //
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 28-та
науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2013. - Варна : Унив. изд. Наука и иконо-
мика, 2013, с. 465 - 470.

11. ВАСИЛЕВ, Юлиан Андреев. Социално-икономически вектори в разви-
тието на националните икономики : България, Украйна / Юлиан Андреев Васи-
лев. - Донецк : Восточный издательский дом, 2014. - 590 с.

12. ВАСИЛЕВ, Юлиан Андреев. Управление нa мрежовата сигурност на
университетски сървър чрез анализ на log файлове : [Online] / Юлиан Андреев
Василев. // Диалог : Електронно списание на СА “Д. А. Ценов” - Свищов, 2014,
№ 4, с. 1 - 11. <http:// www. uni-svishtov. bg/dialog/title. asp?title=415>

13. ВАСИЛЕВА, Бистра Константинова и др. Системи за управление на
качеството във висшите училища : Иновативност, сигурност, развитие / Бистра
Константинова Василева, Събка Димитрова Пашова, Елица Димитрова Узуно-
ва. - Варна : Делник, 2013. - 114 с.

14. ВЕЛЕВА, Мария Велева. Усъвършенстване на фирменото управление
в хотелиерството чрез прилагане на концепцията “грижа за клиента” : Дис. за
присъждане на образователна и науч. степен “доктор” / Мария Велева Велева.
- Варна, 2013. - 302 с.

15. ГАЛИНОВА Атанасова, Анелия. Управленското счетоводство и фак-
торите, повлияли върху неговото изграждане / Анелия Галинова Атанасова. //
Счетоводна политика, 2013, № 5 - 6, с. 24 - 39.
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16. ГАЛИНОВА Атанасова, Анелия. Организация на управленското сче-
товодство в системата на счетоводната отчетност / Анелия Галинова Атана-
сова. // Счетоводство плюс. Данъци. Социални отношения, 2014, № 1, с. 8 - 9.

17. ГАЛИНОВА Атанасова, Анелия. Управленското счетоводство и него-
вите практико-приложни аспекти / Анелия Галинова Атанасова. // Счетовод-
ство плюс. Дaнъци. Социални отношения, 2013, № 4, с. 10-13.

18. ГЕНОВ, Слави Димитров. Финансово счетоводство : [Уч. за студ. от
ИУ - Варна] / Слави Димитров Генов. - Варна : ИК Геа-Принт, 2014. - 280 с.

19. ГЕОРГИЕВ, Любомир Борисов. Секюритизация, банкови бизнес мо-
дели и финансова стабилност / Любомир Борисов Георгиев. // Изв. на Съюза на
учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2014, с. 13 - 20.

20. ГЕРЧЕВА, Светлана Илиева. Данъци с кауза : Екоданъците срещу замъ-
рсяването на околната среда / Светлана Илиева Герчева. - Варна : СТЕНО,
2013. - 247 с.

21. ГОСПОДИНОВ, Калин Йовчев. Транзакционни разходи : Класифика-
ция и измерване (микрониво) / Калин Йовчев Господинов. // Изв. на Съюза на
учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2014, с. 21 - 27.

22. ГОСПОДИНОВА, Силвия Георгиева. Секторът на услугите и преструк-
турирането на българската икономика : Дис. за присъждане на образователна и
науч. степен “доктор” / Силвия Георгиева Господинова. - Варна, 2013. - 250 с.

23. ГРАДЪТ / Константин Савов Калинков и др. - Варна : ИК Геа-Принт,
2013. - 748 с.

Др. автори : Пеню Иванов Михайлов, Петко Станев Близнаков, Светла
Генова Ракаджийска. - Библиогр. след всяка гл.

24. ГРОЗДЕВА, Светлана Григорова. Практическое пособие к учебнику
“Русский язык” : [за студ. от ИУ - Варна] / Светлана Григорова Гроздева. -
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 179 с. : с табл.

25. ДИМИТРОВ, Диян Динев. Институции и институционална промяна на
трудовия пазар в България след 1990 г. : Дис. за присъждане на образователна
и науч. степен “доктор” / Диян Динев Димитров. - София: БАН, 2013. - 232 с.

26. ДИМИТРОВ, Диян Динев. Институции и институционална промяна на тру-
довия пазар в България след 1990 г. : Автореферат на дис. за присъждане на образо-
вателна и науч. степен “доктор” / Диян Динев Димитров. - София : БАН, 2013. - 25 с.

27. ДИМИТРОВА, Виолета Янева и др. Управление на търговските опе-
рации : Учебно помагало [за студ. от ИУ - Варна] / Виолета Янева Димитрова,
Елица Николаева Граматикова, Миглена Душкова Милева. - Варна : Унив. изд.
Наука и икономика 2013. - 278 с.

28. ДИМИТРОВА, Диана Руменова. Новите законодателни промени в
Закона за обществените поръчки (ЗОП) и проблематиката на висшите учили-
ща като възложители / Диана Руменова Димитрова. // Изв. на Съюза на учени-
те - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2013, № 1, с. 53 -55.

29. ДИМИТРОВА, Ивайла Господинова. Относно навлизане на частната
съдебна експертиза в правораздавателната дейност / Ивайла Господинова Ди-
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митрова. // Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2013, №
1, с. 47 -52.

30. ДИМИТРОВА, Любомира Георгиева. Оповестяване на сделките със
свързани лица във финансовите отчети на предприятията / Любомира Георгие-
ва Димитрова. // Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки,
2013, с. 56 - 64.

31. ДИМИТРОВА, Руслана Иванова. Вътрешният одит в системата на
финансовия контрол и управлението на риска / Руслана Иванова Димитрова. -
Варна : СТЕНО, 2014. - 216 с.

32. ДИПЛОМАНТСКИ семинар : Методически инструкции, тестове, за-
дачи и казуси : [за студ. от ИУ - Варна] / Евгени Петров Станимиров и др. -
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 365 с. С прил. с. 319 – 364.

33. ДОБРЕВА Петрова, Стефка. Софтуер, използван за онлайн достъп до ката-
лозите на библиотеките на висшите училища в България / Стефка Добрева Петрова.
// Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2013, № 1, с. 13 - 17.

34. ДОБРЕВА Петрова, Стефка и др. Пълнотекстово търсене в електро-
нен информационен фонд на академичните библиотеки / Стефка Добрева Пет-
рова, Георги Димитров, Павел Стоянов Петров. // Изв. на Съюза на учените -
Варна. Сер. Икономически науки, 2014, с. 106 - 114.

35. ДОСЕВ, Владимир Тодоров. Комуникация и медийна манипулация :
[Уч. за студ. от ИУ - Варна] / Владимир Тодоров Досев. - Варна : Унив. изд.
Наука и икономика, 2014. - 124 с.

36. ДОСЕВ, Владимир Тодоров. Манипулативната роля на метафорите в
медийния дискурс : [Монография] / Владимир Тодоров Досев. - Варна : СТЕ-
НО, 2014. - 144 с.

37. ДРАЖЕВ Василев, Стефан. Web технологии : [Уч. за студ. от ИУ -
Варна] / Румен Върбанов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. -
248 с.

38. ДУШКОВА Милева, Миглена. Търговията и обществото / Миглена
Душкова Милева. // Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически
науки, 2014, с. 72 - 76.

39. ДЪБЕВА Филипова, Таня и др. Франчайзингът в хотелиерството и ре-
сторантьорството : [Уч. за студ. от ИУ - Варна] / Таня Дъбева Филипова, Геор-
гина Георгиева Луканова. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 330 с.
: с табл., диагр.

40. ЕВРОПЕЙСКА икономическа интеграция / Георги Маринов Георгиев
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Др. автори : Иван Владимиров Илиев, Веселина Василева Димитрова, Петьо
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изд. Наука и икономика, 2013. - 251 с.

44. ЖЕЛЯЗКОВА, Донка Димитрова. Същност и особености на транспор-
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