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Âñè÷êè ïðàâà ñà çàïàçåíè! Íå ñå ðàçðåøàâàò êîïèðàíåòî, âúçïðîèçâåæäàíåòî è 
ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà ñïèñàíèåòî èëè ÷àñò îò íåãî ïî êàêúâòî è äà å íà÷èí, âêëþ÷èòåëíî âúâ 
âèðòóàëíîòî ïðîñòðàíñòâî, áåç ñúãëàñèåòî íà àâòîðèòå. Àâòîðúò íîñè ïúëíà îòãîâîðíîñò çà 
àâòîðñòâî è îðèãèíàëíîñò íà ïðîèçâåäåíèåòî, êàêòî è çà ãðåøêè, äîïóñíàòè ïî íåãîâà âèíà.
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Risk Management in the Business Projects

Introduction

The literature review shows that risk in 
investments might be approached by testing the 
business cases with the so called neural networks. 
The goal of most of these networks is to decide 
when to buy or sell securities based on previous 
market indicators. To do so, a neural network must 
be trained on some input data (Vose, D., 2005). The 
challenge is determining which indicators and input 
data will be used, and gathering enough training 
data to train the system appropriately. Training a 
network involves presenting input patterns in a way 
so that the system minimizes its error and improves 
its performance (Alfalla-Luque, R., Baltov, M. e al., 
2015). The training algorithm may vary depending 
on the network architecture. Practical applications 
have now verified the theoretical advantages of 
trained neural networks (Boateng, P., Chen, Z., 
Ogunlana, S. and Ikediashi, D., 2012) by 
demonstrating their superior forecasting ability and 
put them in the front line of applied research in 
financial forecasting (Chapman, C. B., Ward, S. and 
Ward, S. C., 2003).

Even though it doesn't consider a portfolio of 
European projects its methodologies are based on 
similar-in-nature endeavors. This article starts with 
basic definitions of the concepts of risk and 
stakeholder management. It then explores the 
processes involved in risk and stakeholder 
management,  the elements that form the 
environment and an identification of the 
consequences of inadequate consideration of these 
two aspects in project management. 

Questionnaires, examinations of completed 
projects and literature review were used as an 
approach methodology for the research. The 
questionnaire is to establish the perceptions and the 
importance of risk and stakeholder management 

and their impact on project performance. The 
examination of previous projects is to identify the 
relationship and the level of stakeholder 
consideration. The literature review is to relate the 
findings with research and theories. A risk and 
stakeholder management exercise on a major 
project indicated that, to be successful, the function 
of project teams goes beyond the realm of theory to 
find other means to handle the risks identified. A 
new dimension for the classification of risks is 
added to the matrix to handle the risks in a more 
efficient way.

The research concluded that a large percentage 
of the delays, difficulties and cost overruns are 
attributed to risks related to poor stakeholder-needs-
identification and the absence of clear risk and 
stakeholder management strategies. The Author 
also argues that proper stakeholder management is a 
measure of the success of project delivery.

Things we should be aware of when we 
consider risk management

Risk management strategy is an obligatory 
element in the process of the entire investment 
project management. Each project is very dynamic 
and undergoes constant transformations- in terms of 
time, money, participants; therefore there is always 
the possibility of risk, which has to be managed.

The project risk is related to an event or condition 
which can bring positive or negative consequences 
with its appearance. The things that can cause risk 
during the project implementation are various: late 
involvement of a new participant in the project, 
inexperienced staff, bad management practice, 
strong influence of outside participants, abrupt 
change in the social or economic situation in the 
country, change of main strategic documents, etc. 
The risk level in the project can be found in both- the 
threat not to implement the project and in the 
possibility of its approval.

If testing the business investment projects cases 
with the neutral networks appears that the 
independent variable – delay of project and cost 
overrun->claims lasting after the project has been 
completed. It turns important identifying the 
factors, ie risks that delay projects; steps taken to 
mitigate them: improving communication (Supply 
chain management), enhancing procedures 
(Utilities) and focusing on programme (project 
team). The way to do that was with a survey over 9 
investment business projects cases, one the Danube 

Risk Management 
in the Business 
Projects
Prof. Milen Baltov, PhD
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Bridge 2 describes in this article - presenting  risk 
exercise on an actual project; and classification of 
and quantification of risks.

In assessing risk, no matter how complex the 
procedure, two things is usually calculated – 
probability of the specific risk and its potential 
impact. The function of risk manager is to evaluate 
risk both with quantitative tools and judgment. Risk 
can never be entirely avoided, hence goal is not truly 
to “minimize” risk but take smarter risks.

First step is identification and measurement of 
risk. The key issue is whether the expected profit 
warrants the assumed risk (Hillson, D. and Simon, 
P., 2007). Risk is not always measured in absolute 
terms, sometimes it needs be measured with respect 
to a benchmark. Evaluation of risk management 
quality has to distinguish between unfavorable 
occurrences to the firm/project/initiative because of 
bad luck or because of poor risk management:

a) Known knowns;
b) Known unknowns;
c) Unknown unknowns: government changing 

rules; counterparty's counterparty a.k.a. network 
externalities.

The research in this working group proved that 
risk management failures occur due to: model risk; 
impulsive events within the environment of 
operation; risk limits are not enforced; poor 
communication of risks. In the event of missing data 
a possible solution is: proxies (Kerzner, H., 2009). 
Important is to be cautious when using proxies in 
the event of lacking data from similar projects – 
survivorship bias must be acknowledged: severe 
risks with low probability that have caused failures 
and/or bankruptcies may not be well represented 
since the companies/projects that were affected no 
longer exist. A testing was performed with data 
mining risk – analysts search over different 
(empirical) models for solving a problem and only 
report the results of the one that gives them 
favorable outcomes.

Each risk is unique in its essence, but there are 
risks which were identified and analyzed in 
previous projects and which are likely to be 
predicted and described in the risk management 
strategy (Burcar Dunović, I., Radujković, M. and 
Vukomanović, M., 2013). The institutions which 
implement projects accept the risk as a possible 
threat but not as a condition for possible success. In 
order to guarantee the project success, all the 
information related to the risk in the organization 
has to be oriented towards the project. Risk 

management in the projects is a systematic process 
of identification, analysis, taking measure in terms 
of the risk in the project.

The aim of risk management is to increase to a 
maximum level the probability of positive impact 
on the project or to reduce to a minimum level the 
probability for a negative one. In the investment 
project management the concept of “risk” is related 
to “uncertainty” and “probability”. The risk 
management is the implementation of well 
described processes with the aim to prevent any 
change of the main planned and approved 
parameters of the investment project in a negative 
direction (prolonging the project duration, for 
example). These processes which are also called 
management processes (Baltov, M., 2014) are the 
following:

г Defining the influencing factors - analysis 
and evaluation of the factors which can cause 
change in the project elements.

г Risk identification- defining the variables 
which characterize the basic project elements which 
are likely to be changed as a result of the indicated 
factors.

г Quality risk analysis- defining the probable 
way of changing the identified risk variables.

г Quantity risk analysis- setting the quantity 
parameters of the made quality analysis.

г Risk assessment- risk assessment is 
performed on two levels. The first level of risk 
assessment is related to the concrete realization of 
the project goals within the planned duration and 
budget. The risk assessment here is done from the 
point  of  view of the investment project 
management. The second level is assessment of the 
risk of the calculated project effectiveness.

г Defining the permissible level of risk- 
applying the procedures and techniques for 
increasing the possibilities and reducing the 
obstacles in front of the objects of management.

г Monitoring and control of risk- exercising 
permanent control of the identified risk activities, 
finding new ones, implementing the planned 
activities in terms of the risk.

The risk management technology in the 
investment projects shows the logical consequence 
of implementation of all described in the present 
manual steps. Since the risk management is an 
iterative process which is realized during the project 
life cycle, the control is related to the repetition of 
all described in the presented technology activities 
at an interval determined by the project participants 
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(Baltov, M., 2013).
At the planning phase, after the risk has been 

assessed, the respective measures for taking the 
existing risk are planned (Flyvbjerg, B. and Bank., 
W., 2005). The control is exercised by accessing the 
level of neutralizing the negative risk when carrying 
out the planned measures. At the implementation 
phase, the control is exercised by carrying out the 
planned and if necessary additional measures 
(Williams, T., 2002). The presented technology of 
risk management is realized through concrete 
methods. Some of these methods combine more 
than one step in the technology, other carry out just 
single steps. These methods' application is related to 
analysis of their positive and negative sides and 
choice of the best one, or a combination of several of 
them.

Risk mitigation in the case of the Danube 
Bridge 2 project

The Danube Bridge II Vidin-Calafat has been 
constructed after the method of the cantilever 
installation, which is done for the first time in 
Bulgaria, combined with the cable stays (Baltov, M. 
2015). Three hundred segments of width 2, 15 m 
and weight of about 120 tons form the bridge 
construction in the non-navigable channel of the 

river and 162 bigger segments of width 4, 18 m and 
weight of about 250 tons – in the navigable channel 
of the Danube. All they were produced in the 
production plant of FCC Construccion, situated in 
the Free Zone – Vidin.

In 1999, a stability pact for South East Europe 
was signed by banks and national governments, 
aiming to bring investments to countries like 
Bulgaria and Romania. Chairman of this stability 
pact was Bodo Hombach, who had set up a great 
lobby in favor of the new bridge between Vidin and 
Calafat. Initially the European Investment Bank 
granted the project a credit loan 2000. In 2004, a 
research on the design of the bridge was financed by 
the PHARE program. In 2005 and 2006, consultants 
were hired to control all procedures in the building 
process and private companies were invited to send 
in a bid. In 2012, the building the Danube Bridge 2 
and its adjoining infrastructures raised was almost 
ready and in 2013 it was opened and operational.

5

Risk Management in the Business Projects
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The bridge has three parts – one section in the 
non-navigable channel of the river with 80 m spans, 
another in the navigable channel of the river with 
180 m spans and an approach elevated track with 40 
m spans, as their total length is 1791 m. Under the 
superstructure of the bridge in the non-navigable 
channel of the Danube are constructed eight piers of 
height from 3 to 20 meters – depending on the 
terrain and the slant of the bridge itself. Under each 
of these piers there are 7 piles with diameter 2 m, at a 
depth of up to 60 meters. In the navigable channel of 
the river there are four piers erected, with height 
from 39 to 45 m. Under each of them there are 24 
cast in-situ piles with diameter 2 m at a depth to 80 
meters.

According to the methodology of this research, it 
was identified (Baltov, M. 2015) that:

· The project type is a transport infrastructure 
– for road and for rail.

· The source of financing is from government 
budget 31 %; the development or investment bank 
31 % (European Investment Bank); EU funds 31 % 
and other 7 % (KfW,AFD).

· The type of contracting is design-bid-build. 
Partly the reimbursable are based on progress – Red 
FIDIC Book works contracts.

· The technology is stable, known, proven 
technology.

· The project is on-going, in the Operation 
phase currently.

· The success criteria was to provide a new 
fixed link over the River Danube on priority 
corridor IV in order to facilitate the growth of 
international and regional traffic and trade between 
South-Eastern Europe and Central Europe.

The constraint were:
1. Trans national character of the project.
2. Economic situation in the neighbouring 

countries and in the region and beyond.
3. Novelty of the technology.

The impact on success criteria were:
1. The expectations, requirements and 

capabilities of the partners affect the project scope, 
funding arrangements, responsibilities of the 
various stakeholders.

2. Delay in the implementation of the fixed 
link between the two countries due to the complex 
coordination process.

Affects the outcomes from the project in the 
phase of operation of the bridge in terms of 

variations in the volume of the cross border traffic 
flows towards the facility. This particular 
technology is utilized for the first time for a bridge 
between the two countries. The critical factors were:

1. Construction of 1971 m long main bridge.
2. Construction of the Bulgarian Adjoining 

Iinfrastructure, ie: 7 km road; 7 km railway line; and 
more than 20 rail and road overpasses.

3. Construction of the Romanian Adjoining 
Infrastructure .

The risk event (+stakeholder associated with) is 
related to:

· Late access to the construction site;
· The responsible Romanian &Bulgarian 

authorities;
· Occurrence of unexpected adverse physical 

conditions.
The source(s) (+stakeholder associated with) 

showed:
· Contractors` access to the construction site 

in its entirety has been hampered;
· Delays in the issue of the Construction 

Permits and other authorizations and permits;
· Non-coherence in the legislation of the 

neighbouring countries Bulgaria and Romania. It 
was possible to start construction works on the 
Bulgarian bank using the preliminary design 
provided by the Contractor as part of his tender, 
whereas in order to start the construction works on 
the Romanian bank was required fully-fledged 
technical design.

· Changes in legislation;
· In addition, during the same period, the 

Romanian legislation in the field of the forests 
utilization has changed and the change affected the 
use of the rural roads. The use of such road was 
necessary for the access of the Contractor to the 
Romanian side part of the construction site.

· The ground conditions of the river bad 
proved to be more adverse than expected. This led to 
a change of the design of the foundations of the 
bridge – from metal sheet to reinforced concrete 
piles;

· The ground conditions along some parts of 
the road and rail alignments of the BG adjoining 
infrastructure were more adverse than expected;

· The layout of the Adjoining Bulgarian 
Infrastructure Works contract is crossed by a great 
number (over 20) overhead High Voltage lines;

· During the implementation phase of the 
contract a regulation of the national enterprise 
responsible for the exploitation of the High Voltage 
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overhead lines was amended. The new regulation 
required new cross sections for the cables used and 
certain changes in the insulators. The new cross 
section of the cables (greater) made the cables 
heavier, thus affecting (shortening) the distance 
between two poles of the line. Re-design of the part 
overhead power lines from the initial design was 
required.

The driver(s) (+stakeholder associated with) 
were:

· Lack of construction permit and other 
necessary for the commencement of the works on 
the Romanian bank documents.

· Reports from the detailed on site tests and 
surveys necessary for the execution of the relevant 
works.  

o The Contractor 
o The Supervising Engineer
o Lack of access to the whole site.

Conclusion

The factors which influence the project can be 
divided into three main groups. They are external 
for the stakeholders, which indirectly influence the 
projects. Internal for the primary administrators of 
budget credits and municipalities factors, which 
directly influence the project implementation. And 
internal for the project factors whose influence is 
most important to the project.

The external for the stakeholders factors, which 
have to be described in the obligatory project 
d o c u m e n t a t i o n ,  a r e  a l s o  c a l l e d  “ B a s i c 
Prerequisites” (BP). They are the following: 
political factors; economic factors; laws and 
regulations; level of scientific and technical 
development; factors related to culture; factors 
related to nature and ecology.

The internal for the stakeholders factors which 
directly influence the project implementation, are 
the following: management of stakeholders, areas 
of investment, areas of production, areas of 
services, areas of the infrastructure, other areas and 
spheres. The internal for the stakeholders factors are 
inseparable from the existing strategic documents 
on a national, regional and municipal level. These 
factors are specific for each project and have to be 
described in accordance with the actual situation. 
Their clarification is possible only after the 
approval of the investment initiative and the 
formation of concrete parameters important to the 

project. 
The internal for the project factors, whose 

influence is most important to the realization of the 
goals and tasks, is the following: management style, 
organizational structure, project participants, 
management team, communications, and other 
factors. The internal for the project factors are made 
clear at the phase of detailed planning.

And a big question regards what is the variable 
that is being affected/what are we considered about 
(in finance it is profits) – when we look at different 
risks but what is it that they impact.
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         Áóðãàñêè ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò

Âúâåäåíèå

Дискусията по качествата на финансовата 
отчетност, нито е нова, нито е български 
феномен. В нея може да се открие определена 
кампанийност, т.е.:

Ш „развихряне” след поредния финансов 
скандал, спекулация с доверието на 
кредитори и акционери или финансова 
криза, и 

Ш „успиване” до следващия скандал, 
спекулация или криза. 

Тази кампанийност, макар и да не е 
проявление на „дългите”, „средните” или 
„късите” икономически цикли, а по-скоро да е 
следствие на заострянето на обществения 
интерес след поредното събитие, но пък е 
доказателство, че проблемът с адекватността на 
финансовата отчетност си стои нерешен.

Вярно е, че при постоянно променящия се 
финансов свят и ежедневно раждащите се и 
умиращи финансови инструменти се налагат 
корекции във финансовите регулации, 
респективно и в отчетността, но е вярно и, че 
бивайки изготвяни от хора, регулациите са 
носители на всички субективни нагласи 
(светоусещане, убеждения, зависимости и т.н.) 
на авторите си. Последното, според нас е 
съществения фактор за не/адекватността на 
финансовата отчетност. Това ще се опитаме и да 
докажем, чрез примери и коментари по някой от 
наложилите се в България практики.

Àäåêâàòíà, çà êîãî?

Ако се върнем към зараждането на 
акционерен капитал ,  възникването  на 
фондовите  борси  и  обо собяването  на 
финансовата отчетност, отговорът е ясен и 
еднозначен – тя е отчетност на мениджърите на 
публичните компании пред техните акционери. 
Причината на онзи етап също е ясна и 
еднозначна – гарантиране защитата на 
интересите на акционерите. Добре известно е, 
че на един по-късен етап като потребители на 
финансовата отчетност са се изявили и 
кредиторите, фискалната администрация и 
други държавни регулаторни и контролни 
агенции, както и финансовата статистика, като 
доста са изместили основния й приоритет, 
респективно задачите, които й се възлагат. 

В този ограничен като обем ръкопис се 
налага да се абстрахираме от присъединилите се 
потребители на финансови отчети и  да 
дискутираме приоритетно по адекватността на 
финансовата отчетност на информационните 
потребности на първопричината – акционерите 
и то, най-вече в регистрираните в България 
публични акционерни дружества. С тази идея се 
помъчихме да разберем, кои са те у нас?

Един публикуван през м. октомври 1999 г. 
аналитичен доклад от направено специално 
проучване на база регистрираните тогава 
акционерни дружества сочи, че �íå ïîâå÷å îò 
òðèìà ñðåä íàé-ãîëåìèòå èíâåñòèòîðè 
ïðèòåæàâàò êîíòðîëíèÿ ïàêåò àêöèè â 
87% îò àêöèîíåðíèòå äðóæåñòâà�, т.е. 
налице е висока концентрация на собствеността, 
к а т о  с ъ щ и я т  д о к л а д  н а м и р а  ч е ,  в 
п р е о б л а д а в а щ а т а  ч а с т  о т  с л у ч а и т е , 
мажоритарния акционер е и изпълнителен 
мениджър на дружеството.

По последни данни на КФН към края на 
12014г.  броя на регистрираните публични 

акционерни дружества в България е 359, като 
представените от тях проспекти за публично 
предлагане за същата година са 18, от които са 
отхвърлени от Комисията 11. Общият оборот по 
първично предложени и закупени акции за 
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годината е 117.1 млн. лв, т.е. това е величината на 
нарастване на акционерния капитал за цялата 
2014 г у нас (впечатляващо, нали). 

Потърсихме потвърждение на горните два 
факта чрез данни от бюлетините на НСИ, но се 
оказа, че там такъв аналитичен разрез на 

2
капитала не се прави.

Въпреки наситеността си с разнообразни и 
почти незабавно актуализиращи се данни, 
интернет-сайта на Българската Фондова Борса 

(БФБ) също не предоставя синтезирана 
информация за структурата на акционерния 
капитал и присъствието му в управителните 
тела на акционерните дружества. Ето защо, с 
риск от известна непълнота, на база годишните 
финансови отчети към 31.12.2015 г. представени 
от първите по буква от азбучния списък на БФБ 
публични акционерни дружества, съставих© 
следнат а  т ри -критерийна  ана литична 
таблица[3]:

2    В сайта на Националния статистически институт последните 
данни за демографията на предприятията са от 2013 г. (вж.: 
http://www.nsi.bg/bg/content/13210), но там акционерните 
дружества не са обособени, а публичните – още по-малко. Също 
показателно за интересът към финансовата отчетност на 
корпорациите от страна и на тази държавна агенция.

http://www.nsi.bg/bg/content/13210
http://www.nsi.bg/bg/content/13210
http://www.nsi.bg/bg/content/13210
http://www.nsi.bg/bg/content/13210
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Данните от горепредставената таблица 
могат да послужат за доста аналитични разрези 
и съответните им изводи, но дори от пръв поглед 
е видно, че те почти напълно потвърждават 
резултатите от 1999 г. Явно, публичните 
а к ц и о н е р н и  д р у ж е с т в а ,  в с е  о щ е  с а 
псевдопублични, а изпълнителния мениджмънт 
се отчита „мажоритарно”, т.е. най-вече на себе 
си.

Така, високо синтезираните и ниско 
прозрачни финансови отчети на публичните 
акционерни дружества у нас са предимно 
а д е к в а т н и  н а  и н т е р е с и т е  ( н о  н е 
информационните) на техните основни 
потребители – мажоритарните им собственици. 
Последните определят одититора и неговия 
хонорар, за да завери „непредубедено” с 
подписа си, колко достоверни, т.е. адекватни са 

3
те.

Àäåêâàòíà, çà êàêâî?

Акционерните (настоящи и потенциални), 
инвеститори на собствен риск и за собствена 
сметка, се нуждаят от íàâðåìåííà, ðàçáèðàåìà 
è ìàêñèìàëíî îáåêòèâíà информация за ðèñêà 
и î÷àêâàíàòà äîõîäíîñò от инвестиционната си 
инициатива. На основата на информация с 
такова качество, те следва да могат да вземат 
правилни алтернативни решения от типа:

�äà êóïóâàì�;
�äà çàäúðæà�;
�äà ïðîäàâàì�.

Íàâðåìåííà? След последните промени на 
борсовите правила, на Регулирания пазар на 
п од а  н а  БФ Б  с е  т ъ р г у ват  ф и н а н с о в и 
инструменти, разпределени в следните 9 
сегмента:

ь сегмент акции Premium;
ь сегмент акции Standard;
ь сегмент за дружества със специална 

инвестиционна цел;
ь сегмент за облигации;
ь сегмент за компенсаторни инструменти;
ь сегмент за борсово търгувани продукти;
ь сегмент за права;
ь сегмент за приватизация;

ь с е г м е н т  з а  п ъ р в и ч н о  п у бл и ч н о 
предлагане

Борсови сесии се провеждат всеки делничен 
ден от 9.30 до 17.30 ч., при следният график:

ь 09:30 - 10:00 Pre-trading;
ь 10:00 - 10:10 Откриващ аукцион;
ь 10:10 - 16:55 Непрекъсната търговия;
ь 16:55 - 17:00 Закриващ аукцион;
ь 17:00 - 17:30 Post-trading.

Офертите за покупки и продажби се подават 
и изпълняват чрез платформите XETRA и 
COBOS в интерактивен режим. Следователно, 
всеки един момент между 9.30 и 17.30 ч. 
инве ститор,  или негов инве стиционен 
посредник, притиснат от непрекъснато 
обменящите се данни за текущия ход на  
борсовата търговия, ще следва да взема едно от 
горепосочените три решения и то на база на 
междинните финансови отчети на емитента за 
ф и н а н с о в и т е  р е з ул т ат и  и  р и с ко в е т е 
му.....изготвени към края на предходното 
тримесечие. Така че, неадекватността на 
качеството „навременност” е гарантирана.

Ðàçáèðàåìà? Разбираемостта на данните се 
осигурява двустранно чрез:

ь знанията и опита на възприемащия, и
ь чрез  задължението,  желанието и 

възможностите на информиращият го. 

Първата част от това осигуряване е 
несъотносима към задачата на финансовата 
отчетност да предостави адекватна (като 
възприемане и осъзнаване) на вече посочените 
инвестиционни решения информация за 
очакваната доходност и риск. По причина на 
това неоспоримо обстоятелство, тази част ще 
остане извън вниманието на настоящия анализ.

З а д ъ л же н и е то  з а  с т а н д а рт и з и р а н о 
опове стяване на финансови отчети на 
публичните акционерни дружества е това, което 
обосновава съвременната финансова отчетност. 
У нас то е  вменено чрез Търговския закон, Закон 
за счетоводството, Закон за публичното 
предлагане  на  ценни книжа,  Закон за 
дружествата със специална инвестиционна цел, 
Закон за  допълнителния надзор върху 
финансовите конгломерати и още десетки 
законови и подзаконови актове[4]. При 

3    Казусът с одитираната от KPMG и надзиравана от БНБ и КФН 
финансова отчетност на Корпоративна търговска банка, макар и 
показателен не е единственото доказателство по тезата.
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проследяването хронологията на тяхното 
появяване, взаимно допълване и постоянното им 
обновяване, не може да не се отчете тенденцията 
к ъ м  е д н а  в с е  п о - р а з ш и р я в а щ а  с е  и 
задълбочавана законова регламентация, с 
нарастващ акцент върху информационните 
потребности на инвеститорите.

Желанието за адекватна разбираемост на 
опове стяваните  финансови резултати , 
състояние, рискове и потенциал на бизнеса, би 
следвало да е присъщо на мениджмънта му, ако 
той добросъвестно желае да привлече и обогати 
акционерите си. Практиката, обаче е точно 
противоположна, като се забелязват следните 
две  закономерно сти в  поведението на 
мениджмънта на публичните компании у нас:

ь стремеж за отчитане на завишени 
резултати, състояние и потенциал, в 
случаите когато възнаграждението на 
мениджърите е обвързано с финансовите 
показатели;

ь стремеж към отчитане на занижени 
резултати и прикриване на ефектите от 
сделки между свързани лица, с оглед 
реализиране на данъчни ефекти и 
незаконни конкурентни предимства, 
когато мениджмънта се изпълнява от 
собственици на бизнеса.

 Резултатът и от двете е неадекватност на 
о п о ве с тя ва н и т е  ф и н а н с о в и  от ч е т и ,  и 
използването на способите обобщаване и 
синтезиране на данните като средства за 
прикриване и завоалиране на действителността.

Възможността за предоставяне на по-
разбираеми за широката публика финансови 
о т ч е т и ,  н а р а с т в а  с  р а з в и т и е т о  н а 
информационните и комуникационните 
технологии, и практически е неограничена.

Посоченото позволява да се изкаже 
предположението, че при нарастващите 
възможно сти и целенасочена законова 
регламентация, отрицателните нагласи на 
мениджмънта по отношение разбираемостта на 
оповестяваните финансови отчети от широката 
публика постепенно ще се преодолеят. Така че, 
очакванията ни за адекватни като разбираемост 
финансови отчети са оптимистични.

Ìàêñèìàëíî îáåêòèâíà? При толкова 
субективни възможности като:

ь избор на база (МСФО или НСФО на 

МСП) за изработване на счетоводна 
политика;

ь избор на методи за първоначална и 
по следваща оценка на  активите, 
пасивите и капиталовите инструменти;

ь избор на методики за измерване на риска;
ь избор на методи за амортизация;
ь избор на бази за разпределение;
ь и др. предположения, алтернативни 

методики и подходи,обективността на 
финансовите отчети може да се заложи 
единствено като целева функция с много 
променливи, а адекватността като нейно 
же л а н о  и л и  н е же л а н о  р е ш е н и е . 
Българската практика изобилства с 

4
примери за второто .

Çàêëþ÷åíèå

Дискусията ни по адекватността на 
финансовите отчети в рамките на настоящия 
ограничен като обем ръкопис не може да 
претендира за изчерпателност. Тук тя само 
заявява една нова задача, на която автора има 
намерение да по свети повече време и 
изследователски усилия.

Ðåôåðåíöèè:

[1] Swamy, M. R. K. and Soyode, A. and Ariyo, 
A., Adequacy or Inadequacy of Accounting 
Information in Annual Financial Reports: 
Methodological Analysis (October 19, 2014). 
Journal of Financial Management and Analysis Vol. 
27 No. 1 (Jan-Jun 2014).  Филипова, Ф. 
Финансово счетоводство и качество на 
финансово-счетоводната информация. ИУ - 
Варна, 2012.

[2] Корпоративно управление и контрол в 
България - Аналитичен доклад. Източник: 
http://www.anticorruption.bg/acartShowbg.php?id
=10445

[3] Данните са от одитираните отчети към 
31.12.2015 г на първите по всяка буква от 

4   Например, един непреднамерен поглед върху финансовите 
отчети на Пенсионно осигурителните дружества бе дал доста 
убедителни доказателства за горното твърдение.

http://www.anticorruption.bg/acartShowbg.php?id=10445
http://www.anticorruption.bg/acartShowbg.php?id=10445


14 “БИЗНЕС ПОСОКИ”

азбучния списък публични акционерни 
äðóæåñòâà, ïðåäñòàâåíè íà ñàéòà íà ÁÔÁ. 
È ç ò î ÷ í è ê :  h t t p : / / w w w . b s e -
sofia.bg/?page=FinancialReportsOfIssuers&year
=2015&period=Q4&

[4] Ïúëíîòåêñòîâèòå íîðìàòèâíè àêòîâå 
î ò í î ñ í î  ô è í à í ñ î â à ò à  î ò ÷ å ò í î ñ ò  í à 
ïóáëè÷íèòå àêöèîíåðíè äðóæåñòâà ñà 
ïðåäñòàâåíè íà óåá-ñòðàíèöàòà íà ÊÔÍ: 
h t tp : / /www. f sc .bg /bg /pazar i /kap i ta lov -
pazar/normativna-uredba/

 

http://www.bse-sofia.bg/?page=FinancialReportsOfIssuers&year=2015&period=Q4&
http://www.bse-sofia.bg/?page=FinancialReportsOfIssuers&year=2015&period=Q4&
http://www.bse-sofia.bg/?page=FinancialReportsOfIssuers&year=2015&period=Q4&
http://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/normativna-uredba/
http://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/normativna-uredba/
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Èçñëåäâàíå åâîëþöèÿòà íà ðåôîðìèðàíå íà ìåæäóíàðîäíàòà...

Международната валутна система се 
определя като съвкупност от организации, 
правила, обичаи, договорености и инструменти 
за осъществяване на валутни отношения между 
с т р а н и т е ,  п л а т е ж и ,  с ъ п р о в о ж д а щ и 
международните икономически отношения. 
Това е глобална форма на организация на 
паричните взаимоотношения в рамките на 
с в е т о в н а т а  и ко н о м и к а ,  п р и к р е п е н и 
многостранни споразумения, регулирани от 
м е ж д у н а р о д н и  п а р и ч н о - к р е д и т н и  и 
икономически организации. Погледнато от друг 
ъгъл международната валутна система включва 
освен адекватни парични отношения и 
конкретно определен пазарен валутен 
м еха н и зъ м .  П а р и ч н и т е  от н о ш е н и я  с а 
ежедневните взаимовръзки, в които встъпват 
частни лица, компании, банки на валутните 
пазари с цел осъществяване на между 
национални разчети, кредитни и парични 
операции. Валутният механизъм включва 
правови норми и представляващите ги 
инструменти на държавно и международно 
равнище. Целта на изследването е да се проучи 
е в о л ю ц и я т а  н а  р е ф о р м и р а н е  н а 
международната валутна система, оказваща 
основно влияние върху формирането на 
световния валутен пазар.

 

1 .  Î ñ í î â í è  å ë å ì å í ò è  í à 
ìåæäóíàðîäíàòà âàëóòíà ñèñòåìà

Възникването на световната валутна 
с и с т е м а  е  р е з ул т ат  о т  п о я в и л ат а  с е 
необходимост от разчети между участниците в 
световния платежен оборот, вследствие 
развитието на стоковото производство, 
паричното обращение и международните 
икономиче ски  отношения ,  свър зани с 
кооперацията и разделението на труда.

 Основните елементи на международната 
валутна система се концентрират върху 
следните пунктове:

 - видове пари, изпълняващи функциите 
на международно платежно и резервно 
средство;

 -  междудържавно регулиране  на 
международната валутна ликвидност;

 - междудържавна регламентация на 
режимите на валутни курсове;

 -  междудържавно регулиране  на 
валутните ограничения и условията на валутна 
конвертируемост;

 - режим на световните валутни пазари и 
пазарите на злато;

 - международни валутно-кредитни 
организации, осъществяващи междудържавно 
регулиране на валутните операции като 
Международния валутен фонд и Европейски 
валутен институт като предшественик на 

2Европейската централна банка . 
 Ñëåäîâàòåëíî ìåæäóíàðîäíàòà 

â à ë ó ò í à  ñ è ñ ò å ì à  å  ç à ê ð å ï å í à  â 
ìåæäóíàðîäíè ñúãëàøåíèÿ ôîðìà íà 
îðãàíèçàöèÿ íà âàëóòíî-ôèíàíñîâè 
î ò í î ø å í è ÿ ,  ô ó í ê ö è î í è ð à ù è 
ñ à ì î ñ ò î ÿ ò å ë í î  è ë è  î á ñ ë ó æ â à ù è 
ìåæäóíàðîäíîòî äâèæåíèå íà ñòîêè è 
ôàêòîðè íà ïðîèçâîäñòâîòî.

3
 Според други мнения  в световната 

валутна система влизат следните постулати:
ь международни платежни средства;
ь м еха н и зъ м  н а  у с т а н о вя ва н е  и 

укрепване на паричните курсове;
ь р е д  н а  б а л а н с и р а н е  н а 

международните платежи;

Èçñëåäâàíå 
åâîëþöèÿòà íà 
ðåôîðìèðàíå íà 
ìåæäóíàðîäíàòà 
âàëóòíà ñèñòåìà

1ïðîô. ä-ð Ñàâà Äèìîâ

         Áóðãàñêè ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò

1   Авторът е преподавател в Програмен съвет по Финанси и  

счетоводство на Бургаски свободен университет. E-mail за 
контакти:  dimov@bfu.bg

2  Валютная система - это правовая форма организации 
валютных отношений./  (2015-11-15)
3   Мировая валютная система./ http://utmagazine.ru/posts/7477-
mirovaya-valyutnaya-sistema (2015-11-15)  

mailto:dimov@bfu.bg
http://utmagazine.ru/posts/7477-mirovaya-valyutnaya-sistema
http://utmagazine.ru/posts/7477-mirovaya-valyutnaya-sistema
http://utmagazine.ru/posts/7477-mirovaya-valyutnaya-sistema
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ь у с л о в и я  з а  ко н в е р т и р у е м о с т 
(обращаемост);

ь режим на работа на паричните пазари и 
пазарите на злато;

ь п р а ва  и  п р е к и  з а д ъ л же н и я  н а 
междудържавните  институции, 
регулиращи паричните отношения.

 Â îáîáùåíèå íà ïîñî÷åíîòî ìîæåì äà 
çàêëþ÷èì, ÷å ìåæäóíàðîäíàòà âàëóòíà 
ñèñòåìà å ìåæäóíàðîäíî çàêðåïåí, ïðàâåí 
ðåæèì íà ôóíêöèîíèðàíå íà ìåæäóíàðîäíèòå 
âàëóòíè îòíîøåíèÿ, êîèòî ñå îòíàñÿò äî 
äîìèíèðàùàòà âàëóòà â ìåæäóíàðîäíèòå 
îòíîøåíèÿ, óñëîâèÿòà íà êîíâåðòèðóåìîñò íà 
âàëóòèòå, âàëóòíèÿ êóðñ, íåãîâèÿ ðåæèì, 
âàëóòíàòà ïîëèòèêà, îðãàíèòå çà ðåãóëèðàíå, 
êîíòðîë è óïðàâëåíèå.

 Паричните системи на страните се 
основават на биметализма, при който в ролята на 
пари функционират едновременно златото и 
среброто. Размяната между тях става на базата 
на определена пропорция,  стойно стно 

съотношение между златото и среброто. При 
биметалическата система се използва тъй нар. 
„паралелна валута“, при която съотношението 
се установява стихийно на пазара и система на 
„ д в о й н а  в а л у т а “  –  о п р е д е л я  с е  с ъ с 
законодателен акт. Пример за първа парична 
система е Англия, която през XVII век прилага 
системата на „паралелна валута“. 

 Ìîíîìåòàëèçìúò е парична система, 
при която се секат монети от един метал, при 
златния еталон - монети от злато, при сребърния 
- от сребро. За родина на златния еталон се смята 
Англия, тъй като в 1816 г. английският 
парламент гласува закон за златно-монетния 

4еталон.
 Еволюцията на международната валутна 

система  с е  определя  от  развитието  и 
потребностите на националните стопанства, 
световна икономика, изменението на силите на 
световната арена, монетарната политика на 
развитите страни и множество други фактори 
(виж схема №1). 

4   В другите страни се установява през последната четвърт на 
XIX век – Германия през 1871-1873, Франция през 1874-1878 г., 
САЩ започва в 1878 г. и окончателно в 1900 г., Русия през 1896-
1897 г., скандинавските страни (1872-1873 г.), Япония през 
1897г. 

Ñõåìà ¹1. Åâîëþöèÿ íà ìåæäóíàðîäíàòà âàëóòíà ñèñòåìà
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Èçñëåäâàíå åâîëþöèÿòà íà ðåôîðìèðàíå íà ìåæäóíàðîäíàòà...

 Международната валутна система 
п р е м и н а в а  п р е з  с л е д н и т е  в а ж н и  з а 
международните икономически отношения 
исторически периоди, наричани от някои автори 
„етапи на валутната еволюция“, както следва:

 
 2. Ïàðèæêà âàëóòíà ñèñòåìà èëè 

êëàñè÷åñêè çëàòåí ñòàíäàðò
 Първата световна валутна система (от 

1867 до 1922 г.) се формира стихийно в края на 
XIX век след промишлената революция на 
базата на златния монометализъм във формата 
на златно монетарния стандарт. Юридически тя 
е оформена с между държавно съглашение на 
Парижската конференция в 1867 г., която 
признава златото като единствена форма на 
с в е т о в н и  п а р и .  Í à ö è î í à ë í è ò å  è 
ìåæäóíàðîäíèÿ âàëóòåí ïàçàð, îñíîâàíè íà 
çëàòíèÿ ñòàíäàðò ñå õàðàêòåðèçèðàò  ñúñ 
ñëåäíèòå õàðàêòåðíè ÷åðòè:

ь определяне на златното съдържание на 
валутните единици;

ь конвертируемостта на всяка валута в 
злато се обезпечава както вътре, така и зад 
пределите на отделната държава;

ь златни слитъци могат свободно за се 
обменят за монети, златото свободно се изнася и 
внася, продава се на международните пазари на 
благородни метали;

ь поддържане на твърдо съотношение 
между златните  запаси  и  вът решното 
предлагане на пари.

 При това, основа на Парижката валутна 
система е златно монетарния стандарт като 
в с я ка  ва л у т а  и м а  о п р ед е л е н о  з л ат н о 
съдържание, например – Великобритания от 
1816 грама, САЩ – 1837 гр., Германия - 1875 гр., 
Русия – от 1895 до 1897 грама „чисто злато“. 
Националните валути свободно се конвертират в 
злато, като „общопризнати пари“, „метал на 
металите“. Налага се режима на свободно 
плаващите курсове на валутите с отчитане на 
пазарното търсене и предлагане, но в рамките на 
тъй нар. „златни точки“. Ако пазарния курс на 
златните монети се отклонява от паритета, 
основан на тяхното златно съдържание 
(„златния паритет“),  то длъжниците се 
разплащат по международните си задължения 
със злато, а не с чуждестранни валути.  Златният 
стандарт изиграва ролята на „стихиен 
регулатор“ на производството, външно 

икономическите връзки, паричното обръщение, 
платежните баланси и международните разчети. 
Çëàòíî -ìîíåòàðíèÿò ñòàíäàðò å 
îòíîñèòåëíî åôåêòèâåí äî ïúðâàòà 
ñâåòîâíà âîéíà, êîãàòî äåéñòâà êàòî 
ïàçàðåí ìåõàíèçúì çà èçðàâíÿâàíå íà 
âàëóòíèÿ êóðñ è ïëàòåæíèÿ áàëàíñ. В 
началото на войната централните банки на 
воюващите страни прекратяват размяната на 
банкноти със злато и увеличават паричната 
емисия за да покрият високите военни разходи. 
В началото на 1920 г. курса на фунта стерлинг 
намалява спрямо щатския долар с около 33%, на 
френския франк и италианската лира - 66%, а на 

5немската марка с близо 96%.  
 
 3. Ãåíóåçêà âàëóòíà ñèñòåìà - 

ìîäèôèöèðàíà ôîðìà íà çëàòåí åòàëîí
 Втората валутна система (1922-1944 г.) е 

юридически оформена с междудържавно 
споразумение, постигнато на международната 
икономическа конференция в 1922 година в 
Генуа,  Италия.  Установяват се златно-
слитъковия (gold-bullion standard) и златно-
девизния (gold exchange standard) парични 

6
стандарти.  Ãåíóåçêàòà âàëóòíà ñèñòåìà ñå 
îñíîâàâà íà ñëåäíèòå ïî-âàæíè ïðèíöèïè:

џ п р и  з л ат н о  д е в и з н и я  с т а н д а рт 
националните банкноти се разменят не за злато, 
а за парични девизи (банкноти, полици, чекове) 
на други страни, които след това могат да бъдат 
обменени за злато, т.е. формират се два основни 
способа за размяна на националните валути за 
злато: пряк способ, за валутите изпълняващи 
ролята на девизи и косвен – за всички останали 
валути;

џ тъй като официален статус на резервна 
валута не е определен, лидерството се заема от 
щатския долар и британския фунт стерлинг в 
качеството им  на девизни валути;

џ запазват се златните паритети като 
конверсията на валутите в злато, което се 
о с ъ щ е с т в я в а  н е п о с р е д с т в е н о  ( СА Щ , 

5      Парижская валютная система.
/http://profmeter.com.ua/Encyclopedia/detail.php?ID=597 (2015-
11-14)
6    Както се сполучливо се изразява проф. М. Стоименов „По 
форма са различни, но по съдържание съвпадат, тъй като се 
опират на златото.“ („златото като единствена валутна основа, 
общовалидна за всички държави“). Единадесет страни въвеждат 
златно-слитков, а други 25 възприемат златно-девизния еталон. 
Цитирано произведение, с. 502
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Великобритания, Франция) и косвено, чрез 
чуждестранните валути, примерно на Германия 
и още около 30 държави;

џ възстановяват се фиксираните по 
отношение на златото валутни курсове, като 
само САЩ запазва златно-монетния еталон. От 
1922 до 1928 г. настъпва относителна валутна 
стабилизация. В повечето страни са проведени 
парични девалвации, а в Германия, Австрия, 
Полша и Унгария нулификации на паричните им 
единици. През 1928 г. френският франк 
девалвира с 80%. Във Великобритания се 
п р о в е ж д а  р е в а л о р и з а ц и я  в  1 9 2 5  г.  с 
възст ановяване  на  дово енното  златно 

7
съдържание на фунта стерлинг.

 
 В резултат на това световният валутно-

финансов център се премества от Западна 
Европа в САЩ и значително нараства нейния 
валутен потенциал. САЩ се превръщат от 
длъжник в кредитор и чувствително нарастват 
официалните валутни резерви. В 1914-1921 г. 
нетният приток на злато в САЩ, предимно от 
Европа е 2,3 млрд. долара, като в 1924 г. 46% от 
златните запаси се оказват съсредоточени в 

8
САЩ (за сравнение в 1914 г. около 23%) .

 Формират се тъй нар.  „âàëóòíè 
áëîêîâå“, както следва:

 - �äîëàðîâèÿò áëîê� е основан през 
1933 г. с лидер САЩ и привърженици Канада, 
страните от централна и южна Америка, където 
господства щатската парична единица и 
американския капитал;

 - �ñòåðëèíãîâèÿ áëîê� - 1931 г. със 
страни: Великобритания, Португалия, Дания, 
Норвегия, Швеция, Финландия, Египет, Ирак, 
Хонг Конг и други страни, общо около 40 страни 
от британската общност и някои други държави, 
свързани с Англия;

 - �çëàòíèÿ áëîê� - 1933 г. със страни, 
стремящи се да съхранят златния стандарт: 
Франция, Нидерландия, Швейцария, Италия, 
Белгия, Чехия, Полша. 

 Блоковата структура се разпада в хода на 

Втората световна война.
 Следователно, до тук е налице еволюция 

в използваните международни валутни системи, 
която изразява прехода от класическия златен 
еталон (биметализъм и монометализъм) към 
модифицираната негова форма (златно-слитков 
и златно-девизен) или преход към „златно-
еталонната фасада“ (израз от проф. М. 
Стоименов, Цит. съч., с. 518) 

 4. Áðåòúíóóäñêàòà ñèñòåìà êàòî 
ïúðâè ðåçóëòàò îò ñëåäâîåííàòà âàëóòíà 
äîêòðèíà

 От 1 до 22 юли 1944 г. в малкото 
американско курортно градче Бретън Уудс 
(Bretton Woods) в щат Ню Хампшър се провежда 
валутно-финансова конференция за изграждане 
на основите на след военната валутна система, 
известна като Бретънуудска система (Bretton 
Woods monetary system). Тя се свиква в 
деликатен период, който се характеризира с 
разруха на европейската икономика, значително 
увеличен златен запас на САЩ (от 14,5 млрд. 
през 1938 г. на 20,6 млрд. щатски долари през 
1944 г., или почти 70% от монетарното злато в 
капиталистическия свят, на 24,6 млрд. долара 
през 1949 г.), натрупани дългове на Англия и 
установяване на златно-доларов еталон в света.

 В хода на тази интересна обстановка, се 
дискутират две идеи за организиране на след 
военната световна валутна система: тази на 
американеца Хари Уайт (Harry Dexter White, 
1892 – 1948) за създаване на Международен 
с т а б и л и з а ц и о н е н  ф о н д  ( I n t e r n a t i o n a l 
S t a b i l i z a t i o n  F u n d )  и  в ъ в е ж д а н е  н а 
международна ликвидна единица „юнитас“, и на 
британеца Джон Кейнс (John Maynard Keynes, 
1883 - 1946) за формиране Международен 
клирингов съюз (International Clearing Union), 
регулиране на международните плащания на 
многостранна основа, разполагане с определени 
количества международна валута „банкор“ и 
и з г р а ж д а н е  н а  с и с т е м а  от  въ т р е ш н и 

9
стабилизационни механизми.

 Бретънуудската валутна система се 
изгражда на следните принципи:

 Ïúðâî ,  уст ановяване  на  златно-
доларовия стандарт и официално признаване на 

7   Роль Генуэзской конференции 1922 года и международных 
конференций 20-30-х гг. ХХ века в развитии международного 
финансового права./ Евразийском юридическом журнале № 2 
(21) 2010 
8    Виж за подробности: http://bgtu-ief.com/index.php?id=989:-9-
&option=com_content (2014-16-11) 

9    Виж: Anderson, Benjamin M. International Currency. Gold versus 
Bancor or Unitas./ https://mises.org/library/international-currency-
gold-vs-bancor-or-unitas (2015-16-11) 

http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2023:---1922-----20-30---------&catid=116:2011-09-19-12-34-31&Itemid=42
http://bgtu-ief.com/index.php?id=989:-9-&option=com_content
http://bgtu-ief.com/index.php?id=989:-9-&option=com_content
http://bgtu-ief.com/index.php?id=989:-9-&option=com_content
https://mises.org/library/international-currency-gold-vs-bancor-or-unitas
https://mises.org/library/international-currency-gold-vs-bancor-or-unitas
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статута на резервните валути. За такива 
отначало са възприети щатския долар и 
британската лира, но скоро като главно 
международно резервно и платежно средство се 

1 0н а л а г а  щ а т с к а т а  в а л у т а .  С А Щ 
препотвърждават поетия ангажимент да 
обменят долара срещу злато по фиксиран курс 
35 щатски долара за 1 тройунция злато (1 oz 
=31,1034768 грама) при официални транзакции;

 Âòîðî ,  въвеждане на система на 
фиксирани, но подлежащи на периодични 
корекции валутни курсове. Страните се 
задължават да декларират и регулират паритета 
на своите национални валути в злато или долари 
и да не допускат без разрешение на МВФ 
отклонение с повече от 1% в плюс и минус от тъй 
нар. „златни точки“;

 Òðåòî, възприемане на режима на 
валутна конвертируемост - размяна на валутите 
една срещу друга и отменянето на валутните 
ограничения преди войната. Той осигурява 
многостранни платежни отношения между 
страните, членки на МВФ;

 ×åòâúðòî, международно регулиране 
на световната валутна система, т.е.  на 
създадения Международен валутен фонд се 
възлагат регулативни функции или ролята на 
арбитър в световната валутна система. През 
1969 г. МВФ създава специалните права на 
тираж (Special Drawing Right, SDR) като 
международна разчетна парична единица.

 Еволюцията на Бретънуудската валутна 
система, която просъществува около 25 години 
преминава през тъй нар. „доларов глад“ (“dollar 
gab”) за повечето държави от Западна Европа, 
през „доларовото пренасищане“ (“dollar glut”), 
д е в а л в а ц и я т а  н а  а н гл и й с к а т а  л и р а , 
ревалоризацията на немската марка през 1969 г., 
и кризата на долара през 1971-1973 г.

 С п о р е д  т ъ й  н а р .  с м и т с ъ н о в и 
споразумения (Smithsonian Agreement) се поема 
ангажимент да се девалвира долара с 7,89% и да 

се повиши цената на златото с 8,57% за една 
тройунция, ревалоризация на японската йена с 
7,86%, немската марка с 4,61% и белгийския 

11франк с 2,83%.

 5. ßìàéñêà âàëóòíà ðåôîðìà - ïúëåí 
îòêàç îò çëàòíèÿ ìîäåë

 Кризата на Бретънуудската валутна 
система поражда изобилие от проекти за 
нейното реформиране - от създаване на 
колективна резервна единица, пускане в 
обръщение на световна валута, обезпечена със 
злато и стоки, до възвръщането на  златния 
стандарт.  Световната валутна система, 
формираща принципите  на  търговски 
взаимоотношения се нуждае от радикално 
обновление. 

 Защитниците на  монетаризма се 
застъпват за пазарно регулиране против 
държавното вмешателство, изтъквайки идеите 
за автоматично саморегулиране на платежния 
баланс. Те предлагат да се въведат плаващи 
валутни курсове (Милтън Фридмън (Milton 
Friedman, 1912-2006), Фриц Махлуп (Fritz 
Machlup, 1902-1983) и други). Неокейнсианците 
пък лансират идеята на Джон Кейнс за създаване 
на интернационална валута (Роберт Трифин 
(Robert Triffin, 1911-1993), Уйлям Макчесни 
Мартин – младши (William Martin, 1906-1998), 
Франсоя Перу (фр. François Perroux, 1903-1987) 
и други). САЩ вземат курс на окончателно 
демонетизация на златото и създаване на 
международно ликвидно средство за целите на 
поддържане на позициите на долара. Западна 
Европа, особено в лицето на Франция се стреми 
да ограничи хегемонията на щатската валута и 
да разшири кредитите на МВФ. 

 Световната  икономиче ска  мисъл 
ко н ц е н т р и р а  с в о е то  в н и м а н и е  въ р ху 
решаването на няколко ключови въпроса, 
свързани с ролята на златото и специалните 
права на тираж, системата на паритетите, 
в а л у т н и т е  к у р с о в е  и  ф у н к ц и и т е  н а 
Международния валутен фонд. На проведената 
конференция на 7 и 8 януари 1976 г. в Кингстън, 
Ямайка се приемат решения за промени в 
договора на Фонда, а след ратифицирането им от 
страните членки, те влизат в сила от 1 април 
1978 година.

 Ямайската валутна система се определя 
като съвременна международна валутна 

10   Както сполучливо проф. М. Стоименов отбелязва, „тогава се 
ражда митът, че „доларът е добър, колкото златото.“ (“dollar is as 
good as gold”). Цит. съч., с. 518
11  Споразумение, подписано от десет водещи страни от Запада 
през декември 1971 г. в Смитсъновия институт на Вашингтон за 
преразглеждане на международната парична система на Бретън 
Уудс. В споразумението е предвидено промени в номинална 
стойност на валутите, разширяване границите на колебания от 
+1 до -2.25% от номиналната стойност и увеличаването на 
официалната стойност на златото до $ 38.00 за унция. 
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система, базираща се на паричните системи на 
отделните страни, в това число на САЩ, 
въвеждането на плаващите валутни курсове и 
отмяната на ролята на златото като всеобщ 
еквивалент. Наред с посоченото, в основата на 
тази валутна система са заложени някои нови 
структуроопределящи принципи, а именно:

 Ïúðâî, окончателно демонитизиране на 
златото и установяване на еталона на 
специалните права на тираж. Златото се 
превръща в стока, чиято цена се формира на 
международен пазар. МВФ взема решение да се 
освободи от 1/3 от своите златни резерви като 
половината върне на страните членки, имащи 
квоти в злато, а другата половина реализира на 
пазара;

 Âòîðî, официалното обявяване на СПТ 
като стойностен еталон (паричен еталон, който 
не притежава субстанционална стойност) и 
възприемането им като главно резервно 
средство на световната валутна система, 
използвано за безналични международни 
разчети по пътя на записи на специални сметки;

 Òðåòî, право на избор на валутно-
курсов режим – свободно променлив валутен 
курс, ограничен (коридор към една валута и 
„свободно плаване“ към друга) или фиксиран, 
привързан към една валута, СПТ, „кошница“ или 
„ п л ъ з г а щ  п а р и т е т “  п р и  д о п у с т и м о 
сътрудничество с МВФ за постигане на 
стабилност на валутните курсове;

 × å ò â ú ð ò î ,  д е ф и н и р а н е  н а 
правомощията на МВФ като международна 
институция за надзор над стабилността на 
вътрешно курсовата политика на страните 
членки на Фонда;

 Ïåòî ,  п од д ъ р ж а н е  н а  в а л у т н а 
конвертируемост и заменяне на понятието 
„ ко н ве рт и руе ма  ва л у т а “  с  „ с во б од н о 
използваеми валути“, имащи международно 
признат статут на международно платежно, 
резервно и разплащателно средство;

 Øåñòî, разширени възможности за 
провеждане на независима вътрешна парична 
политика на отделните централни банки. Те не 
са обвързани да се намесват в механизма на 
функциониране на валутните пазари за 
поддържане на фиксиран паритет на своята 
валута, а осъществяват валутни интервенции за 
стабилизация на валутния си курс и режим.

 Ñëåäîâàòåëíî áèõìå ìîãëè äà 
ïîñî÷èì, ÷å âúïðåêè íåñúâúðøåíàòà 
êîíñòðóêöèÿ íà ßìàéñêàòà âàëóòíà 
ñèñòåìà, òÿ ôóíêöèîíèðà âå÷å íàä 
òðèäåñåò ãîäèíè. Ñòðàíèòå, ÷ëåíêè íà 
ÌÂÔ ïðåìèíàâàò îò èçïîëçâàíåòî íà 
ôèêñèðàíè êóðñîâå íà íàöèîíàëíèòå ñè 
âàëóòè, â îñíîâà íà êîåòî ëåæè çëàòíîòî 
ñúäúðæàíèå, óñòàíîâåíî îò öåíòðàëíàòà 
áàíêà íà âñÿêà äúðæàâà êúì áàçèðàíè íà 
ïëàâàùè âàëóòíè êóðñîâå - ñâîáîäíî 
èçìåíÿùè ñå â îïðåäåëåíè ïðåäåëíè ãðàíèöè 
ïîä âúçäåéñòâèåòî íà òúðñåíåòî è 
ï ð å ä ë à ã à í å ò î  í à  â à ë ó ò è  í à 
ìåæäóíàðîäíèòå ôèíàíñîâè ïàçàðè.

 На практика укрепените положения на 
Ямайското валутно споразумение пораждат  
п р о б л е м и ,  с в ъ р з а н и  н а й - в е ч е  с 
функционирането на:

ь специалните  права  на  тираж и 
неуспешния опит за тяхното внедряване в 
световната валутна практика като валутен 
еталон, главно резервно средство, твърде далеч 
от замисъла им като световни пари. Не 
случайно, Чарлз Киндлбергер (Charles P. 
Kindleberger), цитиран от проф. М. Стоименов 
„иронично  ги  сравнява  с  е сперанто“ , 
„вавилонско стълпотворение във валутната 
сфера“ (Цит. съч., с. 552);

ь юридическото демонетизиране на 
монетарното злато не съответства на неговото 
реално положение. Централните банки на 
страните продължават да го използват като 
изключително резервно средство и да нарастват 
частта от злато в своите златно валутни резерви. 

 Според информация на ИТАР-ТАСС, 
цитирана от „World Gold Council“ относителния 
дял на златото в процент към златно валутните 
резерви на страните е  разпределен не 
равномерно, като за някои държави варира във 
високия диапазон, виж следната диаграма.
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 Проце сите  на  глоба лизация  във 
финансовата сфера, възникващата след 2007-
2008 г. глобална финансово - икономическа 
депресия и други турболенции подбуждат 
въпроса за формирането на нова световна 
валутно-финансова архитектура. От 2008 г. 
о с н о в н и т е  ко н ц е п т у а л н и  п од ход и  з а 
реформиране на финансовата и валутната 
система започват да се дискутират в рамките на 
„Групата 20“ (Groupe of Twenty, G-20) на 
„лидерите на върха“ на 20-те най-големи 
икономики в света. На първите срещи валутните 
проблеми не са автономно обект на анализи и 
коментари. Те се простират в рамките на 
основния контекст на комплексното решениe на 
понятието „финансова система“ (financial 
system) на МВФ. За първи път самостоятелно, 
проблемите на „международната валутна 
система“ (international monetary system, IMS) се 
обсъждат в рамките на глобалната финансова 

безопасност (global financial safety nets). Това 
става в материалите на „срещата на върха“ в 
Сеул 12 ноември 2010 г. В приетия „План за 
действие“ се посочва, че целта е построяването 
на по-стабилна и устойчива международна 
валутна система.

 
 6. Åâðîïåéñêà âàëóòíà ñèñòåìà, 

îñíîâàíà íà åâðîòî
 Идеята за създаване на европейска 

валутна система не е новост за независимите 
държави от европейския континент. Примери за 
това са латинския валутен съюз от Франция, 
Белгия, Швейцария, Италия и Гърция , който 
съществува от 1865  г. до 1927 г. Скандинавският 
валутен съюз на Швеция, Дания и Норвегия 
продължава да функционира от 1873 г. до 1924 г. 
Германският “Zollverein”, който започва с 
митниче ски  съюз  между  германските 
провинции през 1834 г. и създава централната 

Äèàãðàìà ¹1
Ðåçåðâè îò ìîíåòàðíî çëàòî íà ñòðàíèòå
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б а н к а  „ Р а й хс б а н к “  с  е д и н н а  в а л у т а 
„райхсмарка“ през 1875 г.

 Валутната интеграция в рамките на 
европейските страни преминава през процеса на 
дискутиране на различните проектите. 
Мненията се групират в две групи, а именно:

 Първа група, на представителите на 
Холандия, Федерална република Германия и 
Италия, наричани „икономисти“. Те поддържат 
позицията за валутна интеграция само на базата 
н а  и з г р а д е н  и  ф у н к ц и о н и р а щ  в е ч е 
икономически съюз;

 В т о р а  г р у п а ,  в  л и ц е т о  н а 
„монетаристите“ от Франция, Белгия и 
Люксембург отстоява становището,  че 
интеграцията трябва да се предхожда от 
създаване на ефективен валутен съюз“. Той 
трябва да е „мост за реализиране на общите 
интеграционни цели.“

 Ко н ц е п ц и я т а  з а  и з г р а ж д а н е  н а 
Европейски икономически и валутен съюз в 
система от европейски централни банки е 
лансирана за първи път в Плана Вернер в 
началото на 70-те години. Той предвижда 
„осъществяване на икономически и валутен 
съюз“ между тогавашните шест страни, членки 
на Европейската икономическа общност - 
Белгия, Федерална Република Германия, 
Франция, Италия, Люксембург и Холандия 
(Виж: подписване на Римския договор на 25 
март 1957 г.). На практика реализацията започва 
по-късно, в края на 80-те години с влизането на 
Единния европейски акт (Single European Act, 
SEA), който прави ревизия на Договора от Рим 
за създаване на Европейската икономическа 
общност (ЕИО) и Европейската общност за 
атомна енергия (известна като ЕВРАТОМ).

 За кратък период от време се реализира 
идеята за „змия в тунела“ (snake in the tunnel) - 
образно изражение на съгласието на групата 
страни, участници в системата на гъвкави 
валутни курсове, относително проведени на 
пазарите  на  ва лутни  интервенции,  за 
поддържане на близки валутни курсове на 
собствените валути в рамките на уговорените 
отклонения. Общите граници се определят от 
„тунела“ (+/- 4,50%), а по-тесните пределно 
допустимa „змия“ (+/- 2,25%). В рамките на 
допустимата граница се препоръчва „намеса“ на 
централната банка както следва:

џ при констатиране на понижаване на 

валутния курс във времето - централната банка 
първоначално не прави интервенции, но ако 
спадът продължава под нулево ниво тя започва 
да купува вътрешни валути;

џ при подем в контурите на „змията“ - 
централната банка първоначално не се намесва, 
но ако той продължи над нулевото ниво, тя 
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започва да продава вътрешна валута .

 През 1973 г. е създаден Европейският 
фонд за валутно сътрудничество (ЕФВС), който 
се тълкува като „далечен предтеча“ на 
Европейската централна банка. Това на 
практика е институция без реални правомощия. 
В решението за създаване на Европейската 
валутна система, взето от Европейския съвет в 
Бремен през юни 1978 г. е предвидено не по-
к ъ с н о  от  2  год и н и  с л ед  н ач а л ото  н а 
функционирането на системата да бъде създаден 
Европейски валутен фонд (ЕВФ), които да 
замени ЕФВС. Държавите членки не се 
споразумяват за неговите функции и ролята, за 
което той не стартира. 

 Създаването на европейска валутна 
система е закономерно явление, понеже са 
налице както икономически (стабилизиране на 
икономическото положение в европейските 
страни, неудовлетворение от Ямайската валутна 
реформа, и обективни потребности за създаване 
на цялостен валутен механизъм), така и 
политически (сходни политически възгледи, 
главно на водещи политици от Германия и 
Франция).

 Европейската валутна система се 
изгражда върху основата на следните признаци:

 Ïúðâî, създаване на европейска разчетна 
валутна единица ЕКЮ (European Currency Unit, 
ECU) през 1979 г. като то никога не е било 
платежно средство и от него не са сечени монети 
или печатани банкноти. Използва се само като 
платежен инструмент на централните банки, 
и зч и с л и т е л н а  ед и н и ц а  в  б юд же т а  н а 
Общността;

 Âòîðî ,  валутно-курсов режим на 
функциониране, базиран на „свободно плаване“ 
на валутите в установените граници на 
колебание;

 Òðåòî, специален кредитен механизъм в 
рамките на Европейския фонд за валутно 

12   “Snake in the Tunnel”. Evolution of the International Financial 
System. Виж: Shailaja, G. INTERNATIONAL FINANCE. 
Universites Press (India), 2008, p. 194 
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сътрудничество, който да поддържа валутните 
курсове в рамките на границите на колебание;

 ×åòâúðòî, използване на златото като 
резервен актив, който служи за частично 
обезпечение на емисията на ЕКЮ.

 Според Web-сайта на Централната 
е в р о п е й с к а  б а н к а  -  „ И с т о р и я т а  н а  
Икономическия и паричен съюз“ (Economic and 

13Monetary Union, EMU)  потвърждава целта за 
постепенното осъществяване на неговата идея. 
През юни 1988 г. Европейският съвет възлага на 
комисия под председателството на Жак Делор 
(Jacques Delors), тогавашния председател на 
Европейската комисия, да проучи и предложи 
конкретни етапи,  които да доведат до 
създаването на този съюз:

 Ïúðâè åòàï, според доклада Делор през 
юни 1989 г. Европейската комисия взема 
решение първият етап от икономическия и 
паричен съюз да започне на 1 юли 1990 г. На тази 
дата по принцип се премахват всички 
ограничения за движението на капитали между 
държавите членки; 

 Âòîðè åòàï, свързан със създаването на 
Европейски паричен институт (European 
Monetary Institute, EMI) и Европейска централна 
б а н ка  ( E u r o p e a n  C e n t r a l  B a n k ,  E C B ) . 
Създаването на Европейския паричен институт 
(ЕПИ) на 1 януари 1994 г. отбелязва началото на 
втория етап и с това Комитетът на управителите 
п р е с т а ва  д а  с ъ щ е с т ву ва .  П р еход н ото 
съществуване на ЕПИ отразява също и 
състоянието на паричната интеграция в 
Общността, но той не притежава никаква 
отговорност за провеждането на паричната 

политика в Европейския съюз. Това остава в 
правомощията на националните органи, нито 
пък има каквито и да е компетенции за 
провеждане на валутни интервенции. Двете 
основни негови задачи са: 

 - засилване на сътрудничеството между 
централните банки и координирането на 
паричната политика;

 - осъществяване на подготовката, 
необходима за създаване на Европейската 
система на централните банки (European System 
of Central Banks, ESCB),  за провеждането на 
единната парична политика и за създаването на 
единна валута през третия етап.

 Òðåòè åòàï, фиксиране на обменните 
валутни курсове. На 1 януари 1999 г. третият и 
последен етап на ИПС започва с необратимото 
фиксиране на обменните курсове на валутите на 
11-те държави членки, участващи първоначално 
в паричния съюз и при провеждането на единна 
парична политика,  за  която ЕЦБ но си 
отговорност. Броят на участващите държави 
членки се увеличава до 12 на 1 януари 2001 г., 
когато Гърция влиза в третия етап на ИПС. На 1 
януари 2007 г. Словения става 13-ти член на 
еврозоната, последвана година по-късно от 
Кипър и Малта, от Словакия на 1 януари 2009 г., 
Естония на 1 януари 2011 г., Латвия на 1 януари 
2014 г. и Литва на 1 януари 2015 г. На датата на 
присъединяване на всяка държава към 
е в р о з о н ат а  н е й н ат а  ц е н т р а л н а  б а н ка 
автоматично става част от Евросистемата. 

 Схематично етапите на развитието на 
икономическия и паричен съюз се представят в 
следната последователност:

13   Stages of Economic and Monetary Union (EMU)./
 https://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.en.html 
(2015-11-17)

ПЪРВИ ЕТАП  
начало 1 юли 1990 г.  

Пълна свобода за движението на капитали; 

Засилено сътрудничество между централните банки; 

Свободна употреба на екю (европейска парична единица, предшественик 
на еврото); 

Подобряване на икономическата конвергенция. 
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7. Åâðîïåéñêè ìåõàíèçúì çà îáìåííè 
âàëóòíè êóðñîâå, ERM II

 Eвропейският механизъм на обменните 
валутни курсове (European Exchange Rate 
Mechanism II), наричан за краткост ERM II е 
споразумение за фиксиране на курсовете на 
националните валути на страни-членки на 
Европейския съюз към еврото за поне 2 годишен 
п е р и о д ,  п р е д в и д е н о  в  Д о г о в о р а  з а 
функционирането на Европейския съюз. Той се 
тълкува за междинна стъпка, преди въвеждане 
н а  е в р о т о  к а т о  з а ко н н о  п л а т е ж н о  и 
разплащателно средство. Това се оповестява с 
Комюнике на Европейската комисия, чрез 
споразумение между нея, Европейската 
централна банка, държавите-членки на 
еврозоната и тези, членуващи вече в механизма 
по следните 3 въпроса, отнасящи се за: нивото на 
фиксирано  разменно  съотношение  на 
националната валута спрямо еврото; границите 
на колебание на курсовете на междубанковия 
валутен пазар около фиксинга; и точният 
момент (дата) на включване на валутата в 
механизма.

В с я к а  н о в о п р и с ъ е д и н е н а  к ъ м 
Европейския съюз държава не получава веднага 
правото да ползва общата европейска валута 
като своя национална. Това е дерогация в 
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областта на икономическия и паричен съюз.  

Споразумението за присъединяване на валутата 
на дадена страна-членка в ERM II не означава 
също и автоматична отмяна на дерогацията по 
време на престоя в механизма. 

Механизмът на обменните курсове е 
задължителен етап за всяка страна-членка, 
независимо от избрания валутен режим 
(плаващ, фиксиран или модификация на някой 
от тях), с който тя се присъединява. Валутата на 
съответната държава-членка трябва да остане 
фиксирана към еврото за две години, наричани 
„чакалня към еврото“. 

П р е м а х в а н е т о  н а  д е р о г а ц и я т а  и 
въвеждането на еврото става възможно след 
изпълнението на посочените в чл. 140 от 
Договора за функционирането на Европейския 
съюз (чл. 121 от Договора за създаване на 
Европейска общност), критерии от Маастрихт. 
Съветът на ЕС се произнася, дали тези критерии 
са изпълнени по устойчив начин след като преди 
то ва  Е р о п е й с кат а  ц е н т р а л н а  б а н ка  и 
Е в р о п е й с к ат а  ко м и с и я  с а  и з го т в и л и 
изискуемите доклади с оценка.  

ВТОРИ ЕТАП  
начало 1 януари 1994 г. 

Създаване на Европейския паричен институт; 

Забрана за предоставяне на кредити от централните банки; 

Засилено координиране на паричните политики; 

Засилване на икономическата конвергенция; 

Процес, водещ до независимостта на националните централни банки, 
който трябва да приключи най-късно до датата на създаване на 
Европейската система на централните банки; 

Подготвителна работа за третия етап. 
 

ТРЕТИ ЕТАП  
начало 1 януари 1999 г. 

Неотменимо фиксиране на обменните курсове; 

Въвеждане на еврото като единна колективна валута; 

Провеждане на единната парична политика от Европейската система 
на централните банки; 

Влизане в сила на валутния механизъм (ERM II) в рамките на ЕС; 

Влизане в сила на Пакта за стабилност и растеж. 

Източник: Stages of Economic and Monetary Union (EMU)./ 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.en.html (2015-11-12) 

14   Дерогация (derogation) е правно понятие, означаващо 
частична отмяна на определен закон. В актовете, свързани с 
правото на Европейския съюз, понятието „дерогация“ се 
използва за обозначаване на случаи, когато определена държава 
членка се бави с прилагането на елементи от нормативни актове 
на ЕС в собствената си правна система.
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ERM II е информационна система, 
предназначена да избегне прекомерните 
колебания в обменния курс между участващите 
валути и еврото, които могат да нарушат 
икономическата стабилност на единния 
европейски валутен пазар. Участието е 
доброволно, но е и един от „критериите за 
конвергенция“. Споразумението е разменен 
валутен механизъм, който цели да обвърже 
валутите на европейските държави с единната 
европейска валута. Целта е да се постигне 
стабилност на тези валути и да се изгради 
о б е к т и в н а  о ц е н к а  з а  е в е н т у а л н о 
присъединяване  към Еврозонат а .  Ако 
използваме популярния напоследък финансов 
жаргон,  европейският механизъм на обменните 
валутни курсове е само „чакалня за влака към 
Еврозоната“. Основните трансмисионни 
механизми на Споразумението за ERM II 

15отразяват:
Ïúðâî, валутно-курсовия механизъм, че 

колебанията в обменния курс между еврото и 
други национални валути не нарушават 
икономическата стабилност в рамките на 
единния валутен пазар. Той се стреми да 
помогне на страни извън еврозоната при тяхната 
пълноценна подготовка. Влизането в ERM II е 
без принуда за страната и при липса на сериозно 
напрежение в продължение на споменатия вече 
период;

Âòîðî, обявеният централен валутен курс 
между еврото и валутата на страната, кандидат-
членка за Еврозоната е позволено да варира до 
15% над или под този централен курс, което се 
нарича „коридор на колебание”; 

Òðåòî, при достигане на горната или 
долна граница на колебанията, съответната 
национална централна банка и ЕЦБ са 
задължени да проведат тъй нар. „координирани 
интервенции” (покупки или продажби), за да 
върнат курса в изискуемия коридор;

×åòâúðòî ,  кандидат-членките  за 
Еврозоната в рамките на валутно-курсовия 
механизъм могат да решат да запазят по-тесен 
диапазон на колебание, но това решение не 
оказва влияние върху официалния +/- 15% марж 
на колебание, освен ако няма споразумение от 
заинтересованите страни. 

В крайна сметка единният банков и 
паричен съюз е част от процеса на европейска 
финансово - икономическа интеграция. 
Държавите могат да интегрират икономиките си 
до различна степен, с цел да постигнат по-добри 
резултати, каквито са по-високата вътрешна 
ефективност и по-голямата устойчивост към 
външни събития. Тези, които не са част от 
Еврозоната, запазват собствените си валути и 
провеждат автономни монетарни политики, за 
всички останали пътят е един - за да се постигне 
успех е необходимо държави-членки на 
Европейския съюз по естествен и закономерен 
път да се присъединят към единното валутно 
пространство като хармонизират своите 
финансово-икономически приоритети.
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Âúâåäåíèå

Нарастването на дълговото бреме на 
националното стопанство през последните 
няколко години поставя някои актуални за 
разрешаване въпроса. Един от тях несъмнено е 
степента на риск от непогасяване в съответните 
срокове на настъпващите плащания по вече 
сключените държавни заеми. От тази гледна 
точка опитите за оценка на риска в бъдещото 
управление на дълга представляват определен 
интерес като едновременно с това имат висока 
полезност.

Целта на настоящото изследване е да се 
измери количествено степента на риск при 
управлението на държавния дълг на Република 
България. За постигане на поставената цел 
първата задача е избора на променлива, чиито 
колебания най-бързо да се отразят негативно 
върху равнището на държавния дълг, т.е. да 
доведат до ново нарастване на дълговото бреме, 
като с това да повишат риска от бъдещо 
непогасяване в срок. В рамките на изследването 
тази променлива се нарича „променлива с най-
голямо рисково тегло”. Втората задача е 
по ст рояване  на  ана литичен  модел  на 
държавният дълг с използване като независима 
променлива тази с най-голямо рисково тегло. 
Третата задача е провеждане на симулацията по 
метода „Монте Карло” и получаване на 
рисковите характеристики на държавния дълг. 

Ìàòåðèàë è ìåòîäè.
Събраният емпиричен материал се отнася 

до две променливи с ясно изразен финансов 
характер, каквито са брутният държавен дълг и 
данъчните приходи в държавния бюджет на 
Република България. Източникът на данни са 
официалните бюлетини за дълга, както и 
статистически бази на Министерство на 

1 , 2 , 3 , 4 , 5
финансите на Република България . 
Динамичните редове, които представляват 
входящи за проведения анализ променливи 
могат да бъдат видени в табл. 1.

 Òàáë. 1. Èçõîäíè äèíàìè÷íè ðåäîâå çà 
ìîäåëèðàíå íà äúðæàâíèÿ äúëã.

 /ìëí.ëâ./

* 2016 г. стойността на дълга е определена от автора като към 
сумата на дълга от предходната година е добавена със знак плюс 
абсолютната стойност на нетното финансиране на бюджетния 
дефицит, определено с годишния закон за държавния бюджет. 
Данните за данъчните приходи за 2016 г. са планираните чрез 
годишния закон за държавния бюджет. 

Ìîíòå Êàðëî 
ñèìóëàöèÿ íà 
ïðîìåíèòå â 
äúðæàâíèÿ äúëã 
çà ïåðèîäà 
2017 � 2019 ã.
äîö. ä-ð Íèêîëàé Àòàíàñîâ

         

1     Government Debt Review 2014. Ministry of Finance, 2015, p. 27.
2    Government Debt Review 2002. Ministry of Finance, 2003, p. 68.
3    http://www.minfin.bg/bg/statistics/13.
4    http://www.minfin.bg/bg/statistics/18#2015.
5    Държавен дълг – месечен бюлетин, МФ, декември 2015 г., с.1.
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 Използваните методи на анализ са 
количествени – Монте Карло симулация, 
регресионен анализ, дескриптивен и честотен 
анализи. За провеждане на изследването е 
следвана следната емпирична стратегия:

џ построяване на регресионен модел на 
държавния дълг с независима променлива 
данъчните приходи;

џ определяне на темп на растеж на 
приходите от данъци за прогнозен период от три 
години (2017 – 2019 г.);

џ определяне на характеристиките - 
средна и стандартно отклонение на темпа на 
растеж на данъчните приходи;

џ провеждане на Монте Карло симулация 
за всяка от годините от прогнозния период;

џ обобщаване, анализ и интерпретация на 
получените резултати.
 Монте Карло симулацията е реализирана 
изцяло чрез създаване на компютърен файл с 
работни таблици чрез Microsoft  Excel . 
Регресионният анализ, тестовете за нормалност, 
серийна автокорелация и дескриптивната 
статистика са направени чрез SPSS 17.0. 

 Ðåçóëòàòè è äèñêóñèÿ
 
 1. Èçáîð íà ïåðèîä íà àíàëèç è íà 
íåçàâèñèìà ïðîìåíëèâà.
 П р ед и  д а  бъ д е  п р и с т ъ п е н о  к ъ м 
изложение на резултатите и тяхното обсъждане 
е необходимо първо да бъдат обосновани два 
избора – периода на анализ (след 1998 г.) и 
независимата променлива – в случая данъчните 
приходи. По отношение на периода на анализ е 
нужно да бъдат взети под внимание преди 
всичко  о собено стите  в  развитието  на 
националното стопанство през последното 
десетилетие на 20-ти век. То се отличаваше с 
поставяне на началото на прехода към пазарно 
стопанство, т.е. със съществени структурни 
промени във всички области на социално-
икономическия живот на страната. Преходът бе 
осъществяван, или поне първите години от него, 
в условията на дълбока икономическа криза – 
р я з ъ к  с п а д  н а  Б В П ,  н а р а с т в а н е  н а 
безработицата, множество фалити, галопираща 
и хипер инфлация, девалвация на националната 
валута. Негативните процеси бяха постепенно 
овладени едва в края на века и самото началото 
на новото хилядолетие. Така периодът след 

въвеждане на паричния съвет и година по-късно 
последвалата го деноминация,  както и 
относително продължителният период на 
придържане към по-консервативна фискална и 
дългова политики са основа за получаване на по-
надеждни и устойчиви резултати. Смесването на 
периоди, в които едни процеси и явления са със 
много силно действие, а после затихват 
чувствително и се появяват нови, създава 
условия за значителни статистически грешки и 
генерирането на ненадеждни аналитични 
резултати [1].
 В по-новата литература се предлагат 
подходи за разрешаване на този проблем като се 
използват т.нар. помощни променливи при 
създаването на регресионни модели. Чрез тях се 
отчита влиянието на специфични времеви или 
пространствени, фактори [2,3]. 
 Вторият въпрос, относно изборът на 
независима рискова променлива, се базира на 
проведено литературно проучване, относно 
източниците на погасяване на дълга. Като 
такива се открояват основно редовните данъчни 
приходи в централния бюджет [4]. Недостигът 
от данъчни приходи води до дефицит, а 
основният начин за неговото финансиране 
остават държавните заеми. На тази основа 
бюджетният дефицит и новите заеми оказват 
пряко въздействие към нарастване на сумата на 
дълга и на дълговото бреме, при равни други 
условия. Такава теза може да бъде открита и при 
други източници. Нещо повече формулира се и 
връзката между дълговото и данъчното бреме – 
като нарастването на дълга се отразява на 
бъдещото дългово бреме. В крайна сметка се 
формира извода, че основният източник на 
погасяване на дълга са редовните данъчни 
приходи. От друга страна пък недостигът от 
данъчни приходи може да бъде главната 
причина за формиране на дефицит и нарастване 
на дълга [4,5,6,7]. Бихме могли да приемем, че 
редовните данъчни приходи са една от 
рисковите променливи с най-голямо рисково 
тегло по отношение вземането на нови заеми 
или безпроблемното погасяване на стари.

 2. Ðåãðåñèîííè ìîäåëè íà äúðæàâíèÿ 
äúëã.
 За да бъде осъществена Монте Карло 
симулацията е необходимо първо да бъде 
изведена зависимостта на дълга по отношение 
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на данъчните приходи. На фиг. 1 е представена 
диаграмата на разсейване на размера на дълга в 
рамките на периода 1998 – 2016 г.. 

Фиг. 1. Диаграма на разсейване на стойностите 
на дълга и регресионна линия.

 Зависимостта между стойностите на 
дълга и на данъчните приходи може да бъде 
описана най-достоверно с помощта на полином 
от втора степен. На табл. 2 са представени 
данните на регресионния модел на дълга с 
независима променлива данъчните приходи.

 Табл. 2. Статистически оценки на 
регресионния модел на държавния дълг с 
независима променлива данъчните приходи.

 Ñ ï î ð å ä  ä à í í è ò å  î ò  ò à áë è ö à  2 
ðåãðåñèîííàòà çàâèñèìîñò ìåæäó äúëãà è 
äàíú÷íèòå ïðèõîäè äîáèâà âèäà:

2
GD = 39096,73 - 5,31 . TR + 0,00024 . TR    (1) 

 Ðåãðåñèîííèÿò ìîäåë, ïðåäñòàâåí ÷ðåç 
ïîëèíîì îò âòîðà ñòåïåí å ñòàòèñòè÷åñêè 

достоверен с високи коефициенти на корелация 
и детерминация. Оценките на свободният член и 
на регресионните коефициенти са също така 
статистически достоверни. Стандартното 
отклонение на остатъците обаче е високо 29 
407,1 млн.лв.. Този факт със сигурност се дължи 
на по-нестабилните стойности на дълга през 
последните три години. Тези години се 
отличават и с екстремно най-големите размери 
да държавния дълг в рамките на наблюдавания 
период, като те стоят доста над регресионната 
линия (фиг. 1). Екстремно ниските стойности на 
дълга са за 2007 – 2009 г.. Фактическите 
стойности на дълга показват високи показатели 
за разсейване около средната. На таблица 3 
могат да бъдат сравнени резултатите от 
дескриптивната статистика на дълга и на 
данъчните приходи. 

 Табл. 3. Дескриптивна статистика на 
дълга и на данъчните приходи за периода 1998 – 
2016 г.

 Разсейването на данъчните приходи е 
относително по-голямо в сравнение с това на 
дълга –  коефициентите на стандартно 
отклонение към средната са съответно равни на 
0,31 на дълга и 0,4 на данъчните приходи. 
Наблюдаваме също така и доста по-висока 
разлика между значенията на трети и първи 
квартили при данъчните приходи. Интересен е и 
друг факт, който би следвало да бъде взет под 
внимание при възприемането на така изведения 
регресионен модел. Трите екстремно най-
големи стойности на дълга са за последните три 
години, а най-малките му значения наблюдаваме 
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в средата на периода (2007 – 2010 г.). При 
данъчните приходи откриваме друга времева 
зависимост – максималните значения са също 
така през последните години, но най-ниските 
биват реализирани в началото на периода след 
въвеждане на паричния съвет. Обяснението за 
тези различия в екстремно високите и екстремно 
ниските стойности се дължи на следните 
фактори: първо – плавното нарастване на 
номиналния БВП, а с това и на данъчните 
приходи и второ – на необичайната ситуация, в 
която се озова финансовата система в кризисния 
и най-вече в пост кризисен период, породила 
нужда от дългово финансиране на част от 
бюджетните разходи. 
 Д р у г  и н т е р е с е н  м о м е н т  о т 
дескриптивният и честотен анализ е, че 
наблюдаваните стойности на дълга са близки до 
нормалното разпределение (Shapiro-Wilk Sig. > 
0,05) за разлика от тези на данъчните приходи 
(Shapiro-Wilk Sig. < 0,05). На фигури 2 и 3 могат 
д а  б ъ д а т  в и д е н и  Q - Q  г р а ф и к и т е  з а 
а н а л и з и р а н и т е  п р о м е н л и в и ,  к о и т о 
потвърждават  резултатите  от  те ста  за 
нормалност.

Фиг. 2. Q-Q графика на държавния дълг.      

Фиг. 3. Q-Q графика на данъчните приходи.

 Остатъците на регресионния модел са 
със средна близка до нула и са нормално 
разпределени, което отговоря на условията за 
прилагане на метода на най-малките квадрати и 
е от полза за възприемането на така изведения 
регресионен модел. Това може да бъде видяно на 
фиг. 4. 

Фиг. 4. Честотно разпределение на 
остатъците на модела.

 Тестовата статистика (Shapiro-Wilk Sig. > 
0,05) потвърждава графичния анализ, като се 
приема нулевата хиотеза, че остатъците са с 
резпределение близко до  нормалното. 
Недостатъкът обаче е в другото изискване за 
надеждност на оценките, получени чрез МНК – 
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остатъците да са независими. В случая е налице 
серийна автокорелация.  Този извод се 
потвърждава от Дърбин-Уотсън статистиката 
(DW = 0,887). За първите два лага се получават 
високи статистически значими коефициенти на 
автокорелация (Box –Ljung Sig. < 0,05).
 Ако  т ранс формираме  изходните 
променливи с разлики от първи порядък ще 
получим статистически незначим регресионен 
модел (R2 = 0,238, Sig. F > 0.05). Остатъците вече 
не са изложени на автокорелация (Box –Ljung 
Sig. > 0,05 за всичките 16 лага, а DW=2,223), но 
като цяло обясняващата сила на модела силно 
намалява. Само 23,8% от разсейването на ΔGD 
могат да бъдат обяснени с вариацията на ΔTR. 
Останалите 76,2% от дисперсията в промените 
на дълга се дължат на други фактори. 
 Резултатите от регресионния анализ не 
са така еднозначни, но дават повече основания 
да бъде продължено чрез Монте Карло 
симулацията на базата на първата регресионна 
зависимост. Причините са, че тя има значително 
по-голяма обясняваща сила. Разбира се към 
резултатите е необходимо да се отнасяме и с 
определени резерви, тъй като е открита серийна 
автокорелация, а разпределението на данъчните 
приходи  с е  различава  съще ствено  от 
нормалното.

 3. Ìîíòå Êàðëî ñèìóëàöèÿ íà 
ñòîéíîñòèòå íà äúëãà.
 За да бъде реализирана Монте Карло 
симулацията на дълга са необходими някои 
изходни допускания. В основата на стои 
допускането за нормално разпределение на 
наблюдаваните променливи. В нашия случай, 
наблюдаваните стойности на дълга са нормално 
разпределени, това е в сила и за остатъците на не 
неговия регресионен модел. Второто условие се 
изразява в определянето на средноочакван темп 
на нарастване на данъчните приходи (Gr). Този 
темп може да бъде установен на базата на 
наблюдаваните данъчни приходи за периода 
след 1998 г.. В случая може да получим неговото 
средно значение и стандартно отклонение (μ = 
8,92% и σ = 10,04%). Другият подход е да бъдат 
приети като основа на симулацията, съответно, 
средната и стандартното отклонение на 
посочените в средносрочната актуализирана 
бюджетна прогноза данъчни и осигурителни 
приходи [8]. Те са представени на таблица 4. 

Табл. 4. Прогнозни данъчни и осигурителни 
приходи за периода 2017-2019 г.

*Според средносрочната бюджетна прогноза посочените данни 
за 2016 г. са реално очакваните за събиране. 

 Прогнозат а  дава  възможно ст  з а 
определяне на средноочакваният темп на растеж 
и на неговото стандартно отклонение. Те са 
доста по-ниски, което е лесно обясним факт 
предвид краткия прогнозен период, като 
приемат следните значения: μ = 4,32% и σ = 
0,58%. 
 На тази основа метода „Монте Карло“ се 
реализира чрез генериране на случайни 
годишни стойности на темпове на растеж (за 
всяка отделна година от прогнозния период) и, 
на тази основа, на прогнозни данъчни приходи, 
като за базова година се използват данъчните 
приходи за 2016 г. (вж. табл. 1). Самото 
генериране на случайният годишен темп на 
растеж става с използване не функцията 
NORMINV(RAND();4,32%;0,58%). В случая 
аргументът “RAND()”, който също така е 
функция дава случайно число в интервала [0;1). 
На практика това изпълнява ролята на  случайна 
вероятност, която заедно със зададените средна 
4,32% и стандартно отклонение от 0,58% дават 
за отговор процент на темпа на растеж, който би 
бил възможно най-висок, при зададената 
случайна вероятност и при допускане за 
н о рм а л н о  р а з п р ед е л е н и е .  E x c e l  д а ва 
възможност за провеждане на една Монте Карло 
симулация при всяко натискане на бутон “F9”. 
Настоящото изследване е базирано на 1000 
опита или с други думи една симулация с едно 
натискане на въпросния бутон дава за резултат 
1000 случайни значения на темпове на растеж, 
на сумата на данъчните приходи и съответно на 
дълга във всяка една от годините в рамките на 
прогнозния период. Всяка една случайна 
величина на дълга е генерирана чрез следната 
зависимост:
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Gd  = 39096,73 - 5,31.TR .(1+Gr ) + 2017 2016 2017
2

0,00024.[TR .(1+Gr )]                   (2)2016 2017

GD  = 39096,73 - 2018

5,31.TR .(1+Gr ).(1+Gr )  + 2016 2017 2018
2

0,00024.[TR .(1+Gr ). (1+Gr )]      (3)2016 2017 2018

Gd  = 39096,73 - 2019

5,31.TR .(1+Gr ).(1+Gr ).(1+Gr ) + 2016 2017 2018 2019
20,00024.[TR .(1+Gr ).(1+Gr ).(1+Gr )]  (4)2016 2017 2018 2019

 След като разполагаме със случайните 
величини на дълга резултатите от симулацията 
могат да бъдат обобщени чрез съответната 
дескриптивна статистика, т.е. с помощта на 
средноочакваните годишни стойности и на 
показателите им за разсейване. Резултатите от 
една Монте Карло симулация, включваща 1000 
опита осигурява данните за средна и разсейване 
на дълга по години, както е в таблица 5.

Табл. 5. Данни от Монте Карло симулацията 
при темп на нарастване на данъчните приходи 

с μ = 4,32% и σ = 0,58%. 

 От таблица 5 може да бъде направено 
сравнение на степента на колебание на оценката 
на дълга по години. С нарастване на колебанието 
и непостоянството, измервано с показателите за 
разсейване, като стандартното отклонение, 
може да се правят изводи за равнището на риск 
от нарастване на дълга, дължащо се в главна 
степен на данъчните приходи. Налице е ясно 

изразена  тенденция  на  нарастване  на 
волатилността на оценката на дълга с 
отдалечаване от настоящия момент. През всяка 
следваща година стойностите на размаха, 
стандартното отклонение и на коефициента на 
вариация растат чувствително. Стойностите на 
дълга за трите години, резултат от симулацията 
са нормално разпределени (Shapiro-Wilk Sig. > 
0 , 0 5 ) .  О т  с в о й с т в ат а  н а  н о р м а л н о т о 
разпределение следва изводът, че централните 
683 случая попадат в интервала μ ± σ (вж. на 
табл. 5).
 Друг интересен факт е, че ако проведем 
симулациите, но при по-високи стойности на 
средна и стандартно отклонение на данъчните 
приходи, например при установените за периода 
след 1998 г. (μ = 8,92% и σ = 10,04%) бихме 
регистрирали много по-голямо колебание на 
оценките на дълга по години, което свиделства 
з а  п о - в и с о к о  р а в н и щ е  н а  р и с к  о т 
неблагоприятно нарастване, особено в края на 
прогнозния период. В този случай регистрираме 
следните резултати от симулацията (Табл. 6).

Табл. 6. Данни от Монте Карло симулацията 
при темп на нарастване на данъчните приходи 

с μ = 8,92% и σ = 10,04%.

 Èçâîäè
 
 Приложението на метода „Монте Карло“ 
с цел симулиране на стойности на държавния 
дълг осигурява интересни и дискусионни 
резултати. Първо, чрез метода се очертава 
равнището на колебание, като измерител на 
риска, предопределено от динамиката на 
данъчните приходи. В тази връзка се разкриват 
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следните тенденции:
 - средното равнище на дълга е много 
вероятно да нараства в рамките на прогнозния 
период 2017-2019 г.;
 - с изтичането на периода нараства 
неизвестността, пораждана от колебанията на 
дълга, т.е. расте равнището на риск от 
неблагоприятното му нарастване.
 Могат да бъдат направени и други два 
извода, които касаят главно надеждността на 
метода и приложимостта му в управлението на 
д ъ р ж а в н и я  д ъ л г.  В  а к т у а л и з и р а н ат а 
средносрочна бюджетна прогноза се посочва, че 
към края на 2019 г.  съотношението на 
държавния дълг към прогнозния БВП няма да 
надвишава 30% [9]. При прогноза на БВП за 
2019 г. от 99 729,7 млн. лв. това дава най-
вероятен размер на дълга 29 918,9 млн.лв.. В 
друг документ на МФ, относно параметрите на 
бюджет 2016 г.,  откриваме прогноза за 
съотношението „дълг/БВП“ за 2018 не по-
голямо от 28,9%. При прогноза за БВП за същата 
година от 95 979,3 млн.лв. очакваната сума на 
държавния дълг би била 27 738,02 млн.лв. [10]. 
Прогнозите на МФ за 2018 г. и 2019 г. попадат в 
интервала на централните 683 случая. Този факт 
говори, че получените резултати са с висока 
надеждност.
 Крайният извод е, че методът „Монте 
Карло“ може да намери място в анализа на риска 
от неблагоприятни промени в равнището на 
държавния дълг. От своя страна данъчните 
приходи, наред с други променливи, като 
бюджетното салдо, БВП, бюджетните разходи и 
др., могат да бъдат използвани успешно за 
прогнозиране нивата на държавен дълг в 
периода след въвеждане на паричния съвет.
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Óâîä 

Поставянето на темата за счетоводните 
принципи предполага разглеждането им в 
различни  аспекти ,  доколкото  тяхното 
формулиране, обосноваване, приложно поле и 
ефект от прилагането им върху счетоводната 
информация обхващат широк кръг въпроси. 
Потребността от по-прецизното изучаване на 
счетоводните принципи се предопределя и от 
ролята и значението им при създаването на 
счетоводна информация, предназначена за 
използване от широк кръг потребители. 
Основополагащото значение на принципите в 
счетоводството ни провокира те да бъдат 
изведени и разгледани в  контекста на 
новоприетия Закон за счетоводството, в сила от 
1 януари 2016 год.

Öåëòà на изложението е да се проучи 
степента на приемственост на счетоводните 
п р и н ц и п и ,  и зу ч а ва н и  в  ко н т е кс т а  н а 
приложимото счетоводно законодателство, 
визирайки Закона за счетоводството, в сила от 1 
януари 2016 год., и приетите за прилагане у нас 
Счетоводни стандарти – Национални стандарти 
за финансови отчети на малки и средни 
п р е д п р и я т и я  ( Н С Ф О М С П / Н С С  и 
Международните счетоводни стандарти и 
тя х н ото  п р од ъ л же н и е  Ме ж д у н а р од н и 
счетоводни стандарти за финансово отчитане 
(МСС/МСФО).

Òåçàòà ,  която защитаваме, е, че с 

промените в новоприетия закон е налице 
стремеж към унифициране на счетоводните 
принципи в международен план в съответствие 
с регламента, характерен за Англо-саксонската 
школа, като заедно с това се отстояват 
концепциите на Европейско-континенталната 
школа. Това е един интересен за изучаване етап 
от еволюцията на счетоводството в глобален 
п л а н ,  н а м и р а щ  ш и р о ко  о т р а ж е н и е  в 
националното ни законодателство, като в 
настоящото изложение ще се ограничим до 
разглеждане на влиянието му единствено върху 
счетоводните принципи. 
 Çàäà÷èòå, които си поставяме, са 
свързани с проучване основно на няколко 
нормативни документа: двата Закона за 
счетоводството (действащия до 31.12.2015 год. и 
новоприетия, в сила от 01.01.2016 год.); 

1
п р и л о ж и м и т е  Н С Ф О М С П / Н С С  и 

2МСС /МСФО, приети за  прилагане  от 
Европейския съюз; Счетоводни директиви на 
Европейския съюз; мнения на специалисти в 
областта и очаквани резултати от прилагането на 
новоприетите счетоводни принципи. На тази 
база ще се извърши съпоставителен анализ в два 
разреза. На първо място - изучаване в 
количествено и в съдържателно отношение на 
счетоводните принципи в двата закона, и на 
второ – сравняване на счетоводните принципи, 
регламентирани в новоприетия закон и в 
приложимите МСС/МСФО. В заключение ще се 
очертаят  обобщения и изводи с  оглед 
аргументиране на представената авторова теза.

Çà ñ÷åòîâîäíèòå 
ïðèíöèïè â 
êîíòåêñòà íà 
íîâîïðèåòèÿ 
Çàêîí çà 
ñ÷åòîâîäñòâîòî
äîö. ä-ð Ãåðãàíà Íèêîëîâà

Áóðãàñêè ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò

         

1   Във връзка с прилагането на новоприетия Закон за 
счетоводството, в сила от 1 януари 2016 г., с ПМС № 
394/30.12.2015 г., публ. в ДВ бр. 3 от 12.01.2016 г., се създаде нов 
Счетоводен стандарт № 42 Прилагане за първи път на 
Националните счетоводни стандарти, в сила от 1 януари 2016 г.  
В § 1 от Постановлението се въвежда понятието НСС. 
Понастоящем се работи по Проект на ПМС за изменение и 
допълнение на НСФОМСП. В изложението за обозначаване на 
националната група Счетоводни стандарти ще използваме 
абревиатурата НСФОМСП/НСС.
2    По реда на § 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
счетоводството, Международни счетоводни стандарти са 
приетите в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за 
прилагането на МСС и включват МСС, МСФО и свързаните с 
тях тълкувания, последващите изменения на тези стандарти и 
свързаните с тях тълкувания, бъдещите стандарти и свързаните с 
тях тълкувания, издадени или приети от Съвета по МСС.

http://www.kik-info.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=16350.0;attach=5794
http://www.kik-info.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=16350.0;attach=5794
http://www.kik-info.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=16350.0;attach=5794
http://www.kik-info.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=16350.0;attach=5794
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 Ïðåäïîñòàâêè/àðãóìåíòè çà ïîñòàâÿíå 
íà òåìàòà

 За да се разкрие философията на 
счетоводните принципи би било логично да се 
тръгне от поне следните изходни позиции.

ь Сч е то в од с т в ото  е  н о рм ат и в н о 
регламентирана дейност. Протичащите процеси 
на хармонизиране на националното счетоводно 
законодателство с Европейското са в основата на 
множеството изменения и допълнения в 
приложимите правни норми. Към началото на 
2016 година влиза в сила нов Закон за 
счетоводството, който е основният нормативен 
документ в областта на счетоводството у нас. С 
приемането на новия Закон за счетоводството на 
практика е налице промяна и в счетоводните 
принципи в количествен и в качествен аспект. 
Тяхното прилагане се поставя в зависимост от 
това, коя счетоводна база за изготвяне и 
представяне на информацията във финансовия 
отчет е избрало предприятието съобразно 
установените за целта законови изисквания – 

3
НСФОМСП/НСС или МСС/МСФО . 

ь Съществуват две основни счетоводни 
школи – Европейско-континентална и Англо-
с аксонска ,  които  пряко  влияят  върху 
формулирането и прилагането на счетоводните 
принципи.

ь Счетоводната информация, която се 
създава при съблюдаването на счетоводните 
принципи, е предпоставка за вземане на 
икономически решения от широк кръг 
потребители.

ь Счетоводството е една социална наука, 
в ъ р ху  ко я т о  в л и я е  с р е д а т а ,  в  ко я т о 
функционират съвременните предприятия 
(правна,  пазарна,  социална,  културно-
историческа и пр.).
 И з и с к в а н е т о  з а  н о р м а т и в н а 
регламентация на счетоводството, респ. на 
счетоводно-отчетния процес в стопанското 
предприятие, произтича от потребността да се 
защитават интересите на ръководители на 
предприятието, съставители и  одитори на 
Годишния финансов отчет (ГФО), и най-вече на 
различните  ползватели  на  счетоводна 

информация, за които тя е предназначена. 
Такива потребители са собствениците на 
кап и т а л а ,  п от е н ц и а л н и  и н ве с т и то р и , 
мениджъри, кредитори, персонал, контрагенти, 
различни органи на Държавната администрация 
и пр. В съвременните икономически условия 
счетоводството в практико-приложен аспект е 
нормативно регламентирано за създаваната 
с ч е т о в о д н а т а  и н ф о р м а ц и я  с  о б щ о 
предназначение, доколкото „Счетоводството 
притежава своя уникална организация и 
м е т о д о л о г и я ,  и з п ъ л н я в а  о б е к т и в н о 

4детерминирани функции и задачи“ .
 Основната задача на счетоводството е да 
осигури необходимата информация, така че да 
направи бизне са видим за  о станалите 
з а и н т е р е с о ва н и  л и ц а .  В  то з и  с м и с ъ л 
значимостта на качеството на счетоводната 
информация налага нормативното регулиране 
н а  н е й н о т о  с ъ з д а в а н е ,  о д и т и р а н е  и 
оповестяване. В някои държави, принадлежащи 
към Европейско-континенталната школа, като 
например в Германия, счетоводните правни 
норми се съдържат в Търговския им закон. По 
подобен начин у нас счетоводството за първи 
път се регламентира през 1898 год. с Търговски 
закон, след това от 1921 г. със Закон за 
търговските книги, от 1936 г. с Наредба-Закон за 
търговските книги, и отново от 1947 год. със 
Закон за търговските книги. През 1948 г. е приет 
първият Закон за счетоводството, който действа 
с амо  две  години  -  до  1950  г. ,  когато 
счетоводството започва да се регламентира с 
наредби, правилници, постановления, приети от 
Министерски съвет, т.е.  с подзаконови 
нормативни документи. След 40-годишен 
период, през 1991 г., Великото Народно 
събрание приема Закон за счетоводството, 
действащ от 3 януари 1991 год., който в 
последствие е заменен с нов, в сила от 
01.01.2002 г., а от 1 януари 2016 г. е приложим 
новоприетият Закон за счетоводството. 
 Основна причина за разработването и 
приемането на Закона за счетоводството в сила 
от 1 януари 2016 година е транспонирането на 
Счетоводна директива 2013/34/ЕС и на Съвета 
относно годишните финансови отчети, 
консолидираните  финансови отчети  и 
с въ р з а н и т е  д о к л а д и  з а  н я ко и  в и д о в е 
4   Брезова, Б.,Счетоводството в условията на прилагане на  

МСФО в България, сп. Счетоводна политика, бр. 3-4/2013.

3    Правим изключение за бюджетните предприятия, за които  

съществува специфика при счетоводното отчитане спрямо 
останалите стопански предприятия, осъществяващи дейност у 
нас.
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предприятия и на Директива 2014/95/ЕС и на 
Съвета по отношение на оповестяването на 
нефинансова информация и на информация за 
многообразието от страна на някои видове 
големи предприятия и групи. Прилагането на 
новия закон поражда изменения и в други 
нормативни документи и в частност в областта 
на търговското, данъчното право и други закони, 
към които имат отношение новоприетите 

5правни норми в закона . Очертаната динамика в 
з аконодателството  ни ,  макар  и  бегло 
представена, показва недостатъчна степен на 
устойчивост на националната ни счетоводна 
концепция.
 В тази връзка заслужава да се подчертае, 
че както по-горе отбелязахме, подходите за 
регулиране на счетоводството в световен мащаб 
са довели до формирането на две счетоводни 
школи, най-вече поради съществуващи 
различия в аспект на културно-историческата 
среда на отделните държави, приложимото 
търговско законодателство във всяка от тях и 
начина на финансиране на дейността на 
предприятията. Двете счетоводни школи: 
Европейско-континенталната и Англо-
с а кс о н с кат а  и м ат  с в о и т е  ха р а кт е р н и 
о собено сти,  в  т.ч .  и  по отношение на 
формулираните счетоводните принципи. Ето 
някои от тях.
 Европейско-континенталната школа в 
исторически план се заражда в Германия, 
Франция, Италия, а по-късно се прилага и в 
други европейски държави. България по 
отношение на търговското си законодателство е 
силно повлияна от търговското право на 
Ге рм а н и я ,  от к ъ д е то  с е  о б о с н о ва ва  и 
принадлежно стта  на  националното ни 
търговско, в т.ч. и счетоводно законодателство 
към Европейско-континенталната школа. 
Характерно за националните икономики, които 
принадлежат към Европейско-контненталната 
счетоводна школа, е преди всичко наложилата се 
форма на финансиране на капитала основно 
ч р е з  б а н ко в и  з а е м и  и  п о с р е д с т в о м 
разпределението на положителния финансов 
резултат на предприятието. Това предполага, че 
ролята на счетоводството е по-скоро в 
осигуряване на гаранции, че ще се удовлетворят 
потребностите на основните финансиращи 

институции, които ще изискват необходимата 
информация за дейността на предприятието. От 
тук и стремежът да се защитават най-вече 
интересите на кредиторите, а също и да се 
стимулират вътрешните форми на финансиране 
от страна на съдружниците. Законовият начин 
на регламентиране на счетоводството в тези 
икономически системи се явява предпоставка за 
осигуряване на счетоводна информация, 
обслужваща интересите на кредиторите и на 
другите ползватели.
 От своя страна, Англо-сакснонската 
школа се създава, утвърждава и понастоящем се 
прилага в страни като САЩ, Англия и др. Един 
ретроспективен преглед позволява да се изведат 
някои нейни характеристики. Така например 
счетоводството при икономическите системи, 
които прилагат Англо-саксонския модел, има за 
цел постигане на публично разкриване на данни 
за дейността на предприятието в неговите 
финансови отчети. Това се прави с оглед 
подобряване на информационните възможности 
на отчета за стимулиране на външни форми на 
финансиране на съответните капиталови 
пазари. Правният режим в държавите, в които 
счетоводството се регулира със Счетоводни 
стандарти и добри практики, е по-скоро 
принципно базиран и не е обвързан със 
законодателството на някоя държава. Важна 
предпоставка за прилагането на този модел се 
явява наличието на високо развит и ликвиден 
капиталов пазар.
 Много съществената разлика, очертала 
се между двете счетоводни школи, произтича от 
спецификата на европейското търговско право, 
част от което е счетоводното. Съществуващите 
правни норми в Европейско-континенталната 
школа са в тясна връзка с административното и 
данъчното право в отделните държави, те са 
обвързани и с изискванията на националната 
статистика на всяка от тях. Ясно изразена в 
континент а лнат а  счетоводна  школа  е 
зависимостта или по-скоро привързаността към 
юридическите, законовите регулации. В отлика 
– установените в англо-саксонската практика 
Счетоводни стандарти и добри практики се 
характеризират с една относителна свобода, тъй 
като те са създадени без да се обвързват с 
правния режим на която и да е страна. В този 
смисъл МСС са израз на Англо-саксонската 
школа. Това им качество предопределя 

5   Виж Преходните и заключителните разпоредби на  

новоприетия Закон за счетоводството.
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Çà ñ÷åòîâîäíèòå ïðèíöèïè â êîíòåêñòà íà íîâîïðèåòèÿ...

изборността при вземане на счетоводни 
решения и е израз на либерализма, което от своя 
страна оставя отговорността изцяло на 
ръководството на предприятието. Ето защо 
отговорността за разбирането и прилагането на 
счетоводните принципи в предприятието е 
вменено на ръководството, доколкото то носи 
публична отговорност за цялостната си дейност 
и представянето й във Финансовия отчет, а 
отговорността на съставителя на ФО е в аспект 
на професионална компетентност и морална 
ангажираност относно съдържанието на 
информацията в него. Заедно с това не трябва да 
се пропуска и отговорността на одиторите за 
предприятията, чиито ГФО подлежат на 
задължителна независима проверка и заверка, 
както и за тези, които по собствено желание са 
извършили такава. Отговорността на одитора 
безспорно следва да се търси в аспект на 
изразяване на независимо одиторско мнение, 
представено в изготвения от него Одиторски 
доклад, в съответствие с Международните 
од и то р с к и  с т а н д а рт и  и  с въ р з а н и т е  с 
прилагането им нормативни документи.
 За Република България като страна, 
п р и н а д л е ж а щ а  к ъ м  Е в р о п е й с к о -
континенталната  школа ,  е  характерно 
регламентирането на счетоводството със Çàêîí 
çà ñ÷åòîâîäñòâîòî. Страната ни е част от 
глобалното икономическо пространство, чието 
съвремие се отличава с бързо протичащи 
процеси на конвергиране на националното с 
международното счетоводно законодателство. 
Към момента ролята на „език на бизнеса“ като 
всеобщо възприети счетоводни правила, норми 
и концепции изпълняват Международните 
счетоводни стандарти и тяхното продължение 
Международните стандарти за финансово 
отчитане. Всичко това предопределя и 
включването на две групи счетоводни стандарти 
като част от националното ни счетоводно 
законодателство – Íàöèîíàëíè ñòàíäàðòè çà 
ôèíàíñîâè îò÷åòè íà ìàëêè è ñðåäíè 
ïðåäïðèÿòèÿ è Ìåæäóíàðîäíè ñ÷åòîâîäíè 
ñòàíäàðòè, ïðèåòè çà ïðèëàãàíå îò ñòðàíèòå 
÷ëåíêè íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç. Република 
България е пълноправен член на Европейския 
съюз от началото на 2007 година, в резултат от 
ко е т о  н а ц и о н а л н о т о  н и  с ч е т о в о д н о 
законодателство е белязано от многобройни и 

сложни за прилагане промени, в т.ч. в състава на 
правната рамка на счетоводството се прибавиха 
още една група нормативни документи, а 
именно Ðåãëàìåíòèòå è Äèðåêòèâèòå íà 

6
Åâðîïåéñêèÿ ñúþç . 
 Известно е, че Европейският съюз дълги 
години не направи промени в Счетоводните 

7директиви за Финансовите отчети , за разлика от 
неспиращото развитие в тази област на групата 
МСС. След приемането на Международен 
счетоводен стандарт за малки и средни 
предприятия (МСС за МСП), Европейското 
законодателство остана в дълг, тъй като отказа да 
приеме за прилагане този стандарт в страните 
членки, а относителният дял на малките и 
средните предприятия на територията на Съюза 
е над 90 %. В отговор се създаде Счетоводна 

8
директива 2013/34/ЕС , което всъщност доведе и 
до приемане на действащия сега у нас нов Закон 
за счетоводството. При това Европейската 
директива е задължителна за прилагане от 
всички предприятия, които нямат за своя 
счетоводна база МСС. В Счетоводна директива 
2013/34/ЕС не се говори за Счетоводни 
стандарти, а за наличие на счетоводни принципи 
и на законов регламент на счетоводството в 
дадената държава, което е обичайно за страните 
от Европейско-континенталната школа. 
Директивата засяга въпроси изключително от 
областта на Годишните финансови отчети, 
Консолидираните финансови отчети и 
свързаните доклади на някои предприятия. Още 
на етап обсъждане за нейното имплементиране в 
законодателството на Република България се 

6      Според приложимото право на ЕС Директивите нямат пряко  

действие в страните членки и трябва да бъдат транспонирани в 
законодателствата на отделните държави, а Регламентите имат 
пряко действие. Възможността страните от ЕС да имат 
изборност по отношение на конкретни правила, норми би могла 
да повлияе върху сравнимостта на получаваната счетоводна 
информация в различните страни.
7       Приложими бяха Четвърта и Седмата директива на ЕС от 
1978 година. Новата Счетоводна директива 2013/34/ЕС от 26 
юни 2013 год. отменя действащите Четвърта директива относно 
индивидуалните финансови отчети (78/660/ЕИО) и Седма 
директива относно консолидираните финансови отчети 
(78/660/ЕИО), изменя Директива 2006/34/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно задължителния одит на 
годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни 
отчети. В новата Счетоводна директива е транспонирана 
Директивата за микропредприятията (Директива 2012/6/ЕС).
8   Счетоводна директива 2013/34/ЕС трябваше да бъде 
транспонирана в националното ни счетоводно законодателство 
до 20 юли 2015 г., поради неспазване на сроковете, България 
понася санкции.



38 “БИЗНЕС ПОСОКИ”

постави въпросът кой е най-ефективният подход 
9

за транспонирането на европейските правила  - 
промяна в действащия към 2015 година Закон за 
счетоводството или приемане на нов, който по 
силата на Директивата следва да започне да се 

10
прилага от началото на 2016 г.  Така се стигна до 
приемането на нов Закон за счетоводството, в 
който в девет обособени глави, допълнителни, 
преходни и заключителни разпоредби се 
регламентира счетоводството у нас, наред с 
приложимите по реда на  същия закон 
Счетоводни стандарти.  От прочита на 
Директиват а  и  новоприетия  Закон  за 
счетоводството е видно, че имплементирането 
на Европейската директива доведе до промени в 
броя и същностните характеристики на 
счетоводните принципи спрямо определените с 
действащия до 31.12.2015 година такива.
  С  о г л е д  и з в ъ р ш в а н е т о  н а 
съпоставителен анализ в частта за счетоводните 
принципи са проучени текстовете на двата 
Закона за счетоводство – действащия до края на 
2015 год. и този, в сила от началото на 2016 год.,; 
Счетоводна директива 2013/34/ЕС, която се 
явява ключов фактор за приемането на новия 
Закон за счетоводството; текстовете на 
НСФОМСП/НСС, МСС/МСФО, както и редица 
становища на специалисти в областта на 
счетоводството у нас, изложени в периодични 
издания и по време на професионални форуми и 

11обучителни семинари.  
 Счетоводнат а  Директива  е  един 
принципно различен модел на Европейското 
счетоводно законодателство съотнесен към 
англо-саксонския модел за регулиране. Мотото 
на новата директива „Мисли първо за малките“ 
ясно показва насочеността на правилата, които 

се съдържат в нея. С Директивата най-общо се 
предвиждат две групи облекчения – ограничено 
прилагане на някои счетоводно-правни 
принципи и намаляване на административната 
тежест за малките предприятия. Не бива да се 
забравя, че над 90 % от предприятията у нас и в 
Европа са малки (микро- и малки) и средни. 
Практиката показва, че най-значимият дял от 
предприятията у нас, а именно – на малките и 
средните, приоритетно прилагат правилата на 
н а ц и о н а л н о т о  н и  з а ко н о д а т е л с т в о , 
хармонизирано по реда на съответните 
Директиви и Регламенти на ЕС. МСС/МСФО в 
своята цялост са приложими за малък брой 
компании,  но  предст авляващи големи 
икономически групи или предприятия, и 
предприятия от обществен интерес. В тази 
връзка още веднъж е добре да се припомни, че 
МСС не са обвързани с ничие национално 
законодателство,  докато счетоводното 
законодателство в страните от Европейско-
континенталната школа е тясно обвързано с 
тяхното търговско и данъчно право. Но както 
отбелязва доц. д-р Антон Свраков, ДЕС - 
„Европа разбираше, че за предприятията, които 
имат само национално значение, отстъпление от 
традициите на европейската хармонизация все 

12още не е допустима.“ . А това е предпоставка за 
предпазливия подход при хармонизирането и на 
счетоводните принципи. 
 
 Ñ ú ï î ñ ò à â è ò å ë å í  à í à ë è ç  í à 
ñ÷åòîâîäíèòå ïðèíöèïè â îòìåíåíèÿ è â 
íîâîïðèåòèÿ Çàêîí çà ñ÷åòîâîäñòâîòî, êúì 1 
ÿíóàðè 2016 ãîä.

ь  В новоприетия Закон за счетоводството 
предприятията са дефинирани като търговците 
по смисъла на Търговския закон; местните 
юридически лица, които не са търговци; 
б ю д ж е т н и т е  п р е д п р и я т и я ; 
н е п е р с о н и ф и ц и р а н и т е  д р у ж е с т в а ; 
осигурителните дружества по реда на чл. 8 от 
Код е кс а  з а  с о ц и а л н о  о с и г у р я в а н е  и 
чуждестранните юридически лица по реда на чл. 
2 от действащия Закон за счетоводството. В тази 
връзка регламентираните в закона принципи са 
приложими за предприятия, които изготвят 
финансовите си отчети по реда на закона и 

9       Виж Мотиви към проекта на Закона за счетоводството. 

1 0    Виж „Как да се развива нормативната уредба на 
счетоводството в България“, сп. Счетоводна политика, бр. 3-
4/2014 год. Материалът представя становища на различни 
специалисти, изразени на кръгла маса, организирана от 
Финансово-счетоводния факултет на УНСС на 14 март 2014 год. 
на тема „Проекции в развитието на нормативната уредба на 
счетоводството в България“.
11    Брезова, Б., Счетоводството в условията на прилагане на 
МСФО в България, сп. Счетоводна политика, бр. 3-4/2013.; 
Брезова, Б., Новата счетоводна директива за индивидуалните и 
консолидираните финансови отчети, сп. Счетоводна политика, 
бр. 7-8/2013.; Евлогиев, Е., Етатизация или корпоратизация в 
счетоводството, сп. Наръчник на икономиста, бр. 10/2015, 
Семинар на тема „Годишно счетоводно и данъчно приключване 
2015 г. Очаквани промени в законодателството през 2016 г.“, 25-
26 ноември 2015 г., Варна. и др. 1  2     Виж Свраков, А. стр. 12 от цит. източник.
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приложимите у нас НСФОМСП/НСС. В 
текстовете на чл. 26 (2) се предвижда, че 
предприятията осъществяват счетоводството 
при спазване на принципите от закона или в 
съответствие с принципите и изискванията на 
МСС, когато предприятието има за своя 
счетоводна база МСС. 
ь  Следва да се обърне специално внимание 
на критериите в новоприетия закон, спрямо 
които предприятията определят коя счетоводна 
база да прилагат. В самостоятелна глава 
четвърта „Приложима счетоводна база“ от 
закона са разписани  счетоводните бази. Според 
нас това е важен момент, доколкото изборът на 
счетоводна база е ключов въпрос не само по 
отношение на приложимостта на счетоводните 
принципи, но и на оценъчни, данъчни и др. 
ефекти, които се пораждат за предприятието. 
Поради тези обстоятелства макар и кратко ще се 
разгледат отделни текстове от закона като се 
акцентира върху определени постановки. В 
новоприетия Закон за счетоводството се 

13
регламентират следните счетоводни бази : 
първата – НСФОМСП/НСС, втората - МСС, 
приети за прилагане от предприятията в ЕС, 
третата  –  отнася се  за  предприятия в 
производство по ликвидация и несъстоятелност, 
които прилагат НСФОМСП 13 Отчитане при 
ликвидация и несъстоятелност. Четвърта база, 
която не е обект на настоящото изследване 
поради  спецификат а  си ,  с е  отнася  за 
бюджетните предприятия, за които съществува 
регламент в закона в самостоятелно обособена 
част – Глава осма „Бюджетни предприятия“.

ь Предприятията от обществен интерес 
прилагат МСС при изготвянето на финансовите 
си отчети.

ь Микро- ,  маклките ,  средните  и 
г о л е м и т е  п р е д п р и я т и я  п р и л а г а т 
НСФОМСП/НСС. Предвижда се възможността 
тази група предприятия да могат да прилагат 
МСС, но при условие, че не е извършвана 
промяна на счетоводната база.

ь Н е щ о  п о веч е ,  о с т а н а  д а  ва ж и 
правилото от отменения закон, че когато дадено 
предприятие през един отчетен период е 
приложило МСС при представяне на ГФО, не 
може да се връща към НСФОМСП/НСС.

ь Важно е да се отбележи също, че 

законът въвежда изискването за предприятията, 
които съставят Консолидиран финансов отчет 
(КФО), да се прилага базата на Счетоводните 
стандарти, въз основа на които се съставя 
отчетът на консолидиращото предприятие. Тук 
очевидно в посочената хипотеза – ако 
предприятие в групата прилага като своя 
счетоводна база МСС, а предприятието – майка 
– НСФОМСП/НСС, то КФО следва да се изготви 
по реда на националните стандарти.

ь Действащият от 1 януари 2016 год. 
закон определя единна база при изготвянето на 
междинните (по реда на СС 34 Междинно 
отчитане) и годишните (по реда на СС 1 
Представяне на финансови отчети) финансови 
отчети. Междинното и годишното счетоводно 
приключване следва да се извършват по реда на 
една и съща група Счетоводни стандарти, т.е. 
или по НСФОМСП/НСС за двата вида отчета, 
или по МСС/МСФО – също за двата вида отчета.

ь За предприятията в производство по 
ликвидация и несъстоятелност независимо от 
категорията, в която попадат, за база имат 
НСФОМСП/НСС, т.е. СС 13 Отчитане при 
ликвидация и несъстоятелност. 

ь Предприятията, които са юридически 
л и ц а  с  н е с т о п а н с к а  ц е л  п р и л а г а т 
НСФОМСП/НСС.

ь По реда на закона, еднократно се 
допуска преминаване от МСС към НСС, за което 
се разработи и е в сила от 1 януари 2016 г., НСС 
42 Прилагане за първи път на НСС.
 При извършване на съпоставителен 
анализ между принципите в отменения и в 
новоприетия закон първата отлика се открива в 
мястото в Закона за счетоводството, където се 
посочват счетоводните принципи. В отменения 
Закон за счетоводството, принципите бяха 
рагламентирани в чл. 4, Глава І. „Общи 
разпоредби“. Â íîâîïðèåòèÿ Çàêîí çà 
ñ÷åòîâîäñòâîòî ñ÷åòîâîäíèòå ïðèíöèïè 
ñà äåôèíèðàíè â Ãëàâà òðåòà �Ôèíàíñîâè 
îò÷åòè�, раздел І „Общи изисквания към 
финансовите отчети“, чл. 26. В посочения текст 
от новоприетия закон е записано: „Позициите, 
които се представят във финансовите отчети, се 
признават и оценяват в съответствие със 
следните  принципи:  . . . "  По  повод  на 
счетоводните принципи в „Мотивите“ към 
проекта на новия Закон за счетоводството е 
записано: „Прецизирани са разпоредбите, 1  3    Виж чл. 34-36 от новоприетия Закон за счетоводството
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отнасящи се до общите принципи за водене на 
счетоводството. Процесът по хармонизиране на 
счетоводството в световен мащаб е насочен към 
унифициране на приложимите в практиката 
счетоводни принципи. В Проекта са включени 
всички принципи съгласно изискванията на 

14
счетоводната директива , като формулировката 
на принципите съответства на тази в МСС, 
приети за прилагане от ЕС с Регламент (ЕО) № 
1606/2002 на Европейския парламент и на 
Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на 
МСС.“ Това се явява още един аргумент за 
втория разрез на анализа, който ще се направи 
п о - н ат ат ъ к  в  и з л оже н и е то ,  а  и м е н н о 
счетоводните принципи в новоприетия Закон за 
счетоводството и тези в МСС.
 Втората разлика между принципите в 
двата съпоставими закона може да се открие в 
начина на тяхното представяне. В отменения 
Закон за счетоводството в чл. 4 беше записано: 
„Счетоводството се осъществява и финансовите 
от ч е т и  с е  с ъ с т а вя т  в  с ъ от в е т с т в и е  с 
изискванията на този закон при съобразяването 
със следните счетоводни принципи: ...“. Â 
íîâîïðèåòèÿ çàêîí,  ñ÷åòîâîäíèòå 

ïðèíöèïè ñà ïðÿêî ñúîòíåñåíè êúì 
ô è í à í ñ î â è ò å  î ò ÷ å ò è ,  ò . å .  ê ú ì 
ïåðèîäè÷íîòî ñ÷åòîâîäíî îò÷èòàíå, и са 
разписани, както бе посочено в Глава трета 
„Финансови отчети“. Това обстоятелство е 
съвсем обяснимо, защото регламентираните в 
новия Закон за счетоводството принципи са в 
паралел с принципите от МСС, приети за 
прилагане от страните членки на ЕС. Както вече 
беше подчертано, групата МСС са насочени към 
п е р и о д и ч н о т о  о т ч и т а н е  н а  г о л е м и 
икономически групи и предприятия и изготвяне 
на консолидирани Финансови отчети.
 За нуждите на анализа с цел доказване 
степента на приемственост ще се направи 
ñúïîñòàâÿíå íà ñ÷åòîâîäíèòå ïðèíöèïè 
êàòî íàèìåíîâàíèÿ è â ñúäúðæàòåëíî 
îòíîøåíèå в отменения и в новоприетия Закон 
за счетоводството, с цел да се открои степента на 
приемственост и да се направи опит да се 
разкрият мотивите за промяната.

14    Виж чл. 34-36 от новоприетия Закон за счетоводството 

15

1  С наклонен курсив са отбелязани промените, които са 5 

установени при прочита на счетоводните принципи в 
новоприетия и в отменения закон, с което се цели улесняване на 
тяхното възприемане за целите на съпоставителния анализ.
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2. Äåéñòâàùî 
ïðåäïðèÿòèå  

    Ïðèåìà ñå, ÷å 
ïðåäïðèÿòèåòî å 
äåéñòâàùî è ùå îñòàíå 
òàêîâà â ïðåäâèäèìî 
áúäåùå; 
ïðåäïðèÿòèåòî íÿìà 
íèòî íàìåðåíèå, íèòî 
íåîáõîäèìîñò äà 
ëèêâèäèðà èëè 
çíà÷èòåëíî äà íàìàëè 
îáåìà íà ñâîÿòà 
äåéíîñò � â ïðîòèâåí 
ñëó÷àé ïðè 
èçãîòâÿíåòî íà 
ôèíàíñîâèòå îò÷åòè 
ñëåäâà äà ñå ïðèëîæè 
ëèêâèäàöèîííà èëè 
äðóãà ïîäîáíà 
ñ÷åòîâîäíà áàçà. 

1. Äåéñòâàùî 
ïðåäïðèÿòèå. Ïðèåìà 
ñå, ÷å ïðåäïðèÿòèåòî 
å äåéñòâàùî è ùå 
îñòàíå òàêîâà â 
ïðåäâèäèìî áúäåùå; 
ïðèåìà ñå, ÷å 
ïðåäïðèÿòèåòî íÿìà 
íèòî íàìåðåíèå, íèòî 
íåîáõîäèìîñò äà 
ëèêâèäèðà èëè 
çíà÷èòåëíî äà 
íàìàëè îáåìà íà 
ñâîÿòà äåéíîñò.  

Íà ëèöå å 
ñúîòâåòñòâèå â 
íàèìåíîâàíèåòî, à â 
ñúäúðæàòåëíî 
îòíîøåíèå èìà äâå 
èçìåíåíèÿ . Â 
íîâîïðèåòèÿ Çàêîí çà 
ñ÷åòîâîäñòâîòî 
ïðèíöèïúò å ïîä 
íîìåð 1, äîêàòî â 
îòìåíåíèÿ çàêîí å 
ïîä íîìåð 2. Ñëåäâà 
äà ñå íàïðàâè 
áåëåæêàòà, ÷å â íîâèÿ 
çàêîí: 
1. Âúâåäåí å èçðàçúò 
�ïðèåìà ñå�. 
2. Îòïàäà òåêñòúò çà 
îáðàòíàòà õèïîòåçà, 
êîåòî ñå ïîäðàçáèðà 
îò òåêñòîâåòå â ãëàâà 
²V Ïðèëîæèìà 
ñ÷åòîâîäíà áàçà â 
çàêîíà (÷ë. 35 (1)). 
   È äâåòå èçìåíåíèÿ 
íå ïðîìåíÿò ïî 
ñúùåñòâî ñìèñúëà íà 
ñ÷åòîâîäíèÿ ïðèíöèï 
�äåéñòâàùî 
ïðåäïðèÿòèå�. 

3. Ïðåäïàçëè-
âîñò 

    Îöåíÿâàíå è 
îò÷èòàíå íà 
ïðåäïîëàãàåìèòå 
ðèñêîâå è î÷àêâàíèòå 
åâåíòóàëíè çàãóáè ïðè 
ñ÷åòîâîäíîòî 
òðåòèðàíå íà 
ñòîïàíñêèòå îïåðàöèè 
ñ öåë ïîëó÷àâàíå íà 
äåéñòâèòåëåí 
ôèíàíñîâ ðåçóëòàò. 

3. Ïðåäïàçëèâîñò    Ïúëíî 
ñúîòâåòñòâèå . Â 
äâàòà ñúïîñòàâÿíè 
çàêîíà ïðèíöèïúò å 
ïîñòàâåí ïîä íîìåð 
3. Â ñúäúðæàòåëíî 
îòíîøåíèå å íàëèöå 
ïúëíî ñúîòâåòñòâèå â 
òåêñòîâåòå íà äâàòà 
çàêîíà. Íÿìà 
ïðîìÿíà. 

4. Ñúïîñòàâè -
ìîñò ìåæäó 
ïðèõîäèòå è 
ðàçõîäèòå 

    Ðàçõîäèòå, 
èçâúðøåíè âúâ âðúçêà 
ñ îïðåäåëåíà ñäåëêà 
èëè äåéíîñò, äà ñå 
îòðàçÿâàò âúâ 
ôèíàíñîâèÿ ðåçóëòàò 
çà ïåðèîäà, ïðåç êîéòî 
ïðåäïðèÿòèåòî ÷åðïè 
èçãîäà îò òÿõ, à 
ïðèõîäèòå äà ñå 
îòðàçÿâàò çà ïåðèîäà, 
ïðåç êîéòî ñà îò÷åòåíè 
ðàçõîäèòå çà òÿõíîòî 
ïîëó÷àâàíå. 

- !      Â íîâîïðèåòèÿ 
Çàêîí çà 
ñ÷åòîâîäñòâîòî íÿìà 
òàêúâ ñúïîñòàâèì  
ñ÷åòîâîäåí ïðèíöèï.  
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5. Ïðåäèìñò-
âî íà 
ñúäúðæàíèåòî 
ïðåä ôîðìàòà  

    Ñäåëêèòå è 
ñúáèòèÿòà ñå îòðàçÿâàò 
ñ÷åòîâîäíî ñúîáðàçíî 
òÿõíîòî èêîíîìè÷åñêî 
ñúäúðæàíèå, ñúùíîñò 
è ôèíàíñîâà ðåàëíîñò, 
à íå ñïîðåä ïðàâíàòà 
èì ôîðìà. 

8. Ïðåäèìñòâî íà 
ñúäúðæàíèåòî ïðåä 
ôîðìàòà - Ñäåëêèòå è 
ñúáèòèÿòà ñå 
îòðàçÿâàò ñ÷åòîâîäíî 
â ñúîòâåòñòâèå ñ 
òÿõíîòî ñúäúðæàíèå, 
ñúùíîñò è 
èêîíîìè÷åñêà 
ðåàëíîñò, à íå 
ôîðìàëíî ñïîðåä 
ïðàâíàòà èì ôîðìà. 

    Íàëèöå å 
ñúîòâåòñòâèå â 
íàèìåíîâàíèåòî íà 
ïðèíöèïà, êàêòî è â 
íåãîâîòî ñìèñëîâî 
ñúäúðæàíèå . Â 
íîâîïðèåòèÿ çàêîí, 
ïðèíöèïúò å ïîä 
íîìåð 8.  
    Ñëåäâà äà ñå 
îòáåëåæè ïðîìÿíàòà 
â íÿêîè äóìè â 
îïðåäåëåíèåòî: 
- Äóìàòà 
�ñúîáðàçíî� å 
çàìåíåíà ñ äóìàòà �â 
ñúîòâåòñòâèå�; 
- Ñëîâîñú÷åòàíèåòî 
�ôèíàíñîâà 
ðåàëíîñò� å çàìåíåíî 
ñ ïî-øèðîêîòî 
ïîíÿòèå 
�èêîíîìè÷åñêà 
ðåàëíîñò�; 
- Äîáàâåíà å 
äóìàòà �ôîðìàëíî�, 
êîåòî ïîäñèëâà 
ðîëÿòà è çíà÷èìîñòòà 
íà ïðèíöèïà. 
   È òðèòå ïîñî÷åíè 
èçìåíåíèÿ â òåêñòà 
íå ïðîìåíÿò 
ôèëîñîôèÿòà íà 
ïðèíöèïà 
�ïðåäèìñòâî íà 
ñúäúðæàíèåòî ïðåä 
ôîðìàòà�, à ïî-ñêîðî 
ïðåöèçèðàò òåêñòà. 

6. Çàïàçâàíå 
ïðè 
âúçìîæíîñò 
íà 
ñ÷åòîâîäíàòà 
ïîëèòèêà îò 
ïðåäõîäíèÿ 
îò÷åòåí 
ïåðèîä 

    Ïîñòèãàíå íà 
ñúïîñòàâèìîñò íà 
ñ÷åòîâîäíèòå äàííè è 
ïîêàçàòåëè ïðåç 
ðàçëè÷íèòå îò÷åòíè 
ïåðèîäè. 

Ïîñëåäîâàòåëíîñò 
íà ïðåäñòàâÿíåòî íà 
ñðàâíèòåëíà 
èíôîðìàöèÿ 
(âèæ ò. 8 îò 
òàáëèöàòà) 

    Òúðñè ñå 
ñúîòâåòñòâèå  ñ 
ïðèíöèïà ïîä íîìåð 
2: �Ïîñëåäîâàòåëíîñò 
íà ïðåäñòàâÿíåòî è 
ñðàâíèòåëíà 
èíôîðìàöèÿ� â 
íîâîïðèåòèÿ Çàêîí çà 
ñ÷åòîâîäñòâîòî. 

7. Íåçàâèñè-
ìîñò íà îòäåë-
íèòå îò÷åòíè 
ïåðèîäè è 
ñòîéíîñòíà 
âðúçêà ìåæäó 
íà÷àëåí è 
êðàåí áàëàíñ 

    Âñåêè îò÷åòåí 
ïåðèîä ñå òðåòèðà ñàì 
çà ñåáå ñè íåçàâèñèìî 
îò îáåêòèâíàòà ìó 
âðúçêà ñ ïðåäõîäíèÿ è 
ñúñ ñëåäâàùèÿ îò÷åòåí 
ïåðèîä, êàòî äàííèòå 
íà ôèíàíñîâèÿ îò÷åò â 

5. Íåçàâèèìîñò íà 
îòäåëíèòå îò÷åòíè 
ïåðèîäè è 
ñòîéíîñòíà âðúçêà 
ìåæäó íà÷àëåí è 
êðàåí áàëàíñ - Âñåêè 
îò÷åòåí ïåðèîä ñå 
òðåòèðà ñ÷åòîâîäíî 

    Ñúùåñòâóâà 
ñúîòâåòñòâèå â 
íàèìåíîâàíèåòî íà 
ïðèíöèïà, äîáàâåíà 
å åäíà äóìà ïðè 
íåãîâîòî 
èçÿñíÿâàíå  â 
òåêñòîâåòå íà íîâèÿ 
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íà÷àëîòî íà òåêóùèÿ 
îò÷åòåí ïåðèîä òðÿáâà 
äà ñúâïàäàò ñ äàííèòå 
â êðàÿ íà ïðåäõîäíèÿ 
îò÷åòåí ïåðèîä. 

ñàì çà ñåáå ñè 
íåçàâèñèìî îò 
îáåêòèâíàòà ìó 
âðúçêà ñ ïðåäõîäíèÿ 
è ñúñ ñëåäâàùèÿ 
îò÷åòåí ïåðèîä, êàòî 
äàííèòå íà 
ôèíàíñîâèÿ îò÷åò â 
íà÷àëîòî íà òåêóùèÿ 
îò÷åòåí ïåðèîä 
òðÿáâà äà ñúâïàäàò ñ 
äàííèòå â êðàÿ íà 
ïðåäõîäíèÿ îò÷åòåí 
ïåðèîä. 

çàêîí, êúäåòî 
ïðèíöèïúò å 
ïîñòàâåí ïîä íîìåð 
5. 
    Ñëåäâà äà ñå 
îòáåëåæè, ÷å â 
íîâîïðèåòèÿ çàêîí å 
äîáàâåíà äóìàòà 
�ñ÷åòîâîäíî�, êîåòî 
ïî ñúùåñòâî íå 
ïðîìåíÿ ñìèñúëà íà 
ïðèíöèïà, ò.ê. 
ïîñî÷åíèòå â çàêîíà 
ïðèíöèïè ñà 
åìàíàöèÿ íà 
ðàçáèðàíåòî çà 
òÿõíîòî ïðèëîæåíèå 
èìåííî ïðè 
ñúçäàâàíåòî íà 
ñ÷åòîâîäíà 
èíôîðìàöèÿ.  

8. Ïîñëåäîâàò
åëíîñò íà 
ïðåäñòàâÿíåòî 
è ñðàâíèòåëíà 
èíôîðìàöèÿ  

    Çàïàçâàíå ïðè 
âúçìîæíîñò íà 
ñ÷åòîâîäíàòà 
ïîëèòèêà 

2. Ïðåäñòàâÿíåòî è 
êëàñèôèöèðàíåòî íà 
ñòàòèèòå âúâ 
ôèíàíñîâèòå îò÷åòè, 
ñ÷åòîâîäíèòå 
ïîëèòèêè è ìåòîäèòå 
íà îöåíÿâàíå ñå 
çàïàçâàò è ïðèëàãàò 
ïîñëåäîâàòåëíî è 
ïðåç ñëåäâàùèòå 
îò÷åòíè ïåðèîäè ñ 
öåë ïîñòèãàíå íà 
ñðàâíèìîñò íà 
ñ÷åòîâîäíèòå äàííè 
è ïîêàçàòåëè íà 
ôèíàíñîâèòå îò÷åòè. 

    Íîâ ðåãëàìåíò. 
Òúðñè ñå 
ñúîòâåòñòâèå  ñ 
ôîðìóëèðàíèÿ 
ïðèíöèï â îòìåíåíèÿ 
çàêîí - çàïàçâàíå ïðè 
âúçìîæíîñò íà 
ñ÷åòîâîäíàòà 
ïîëèòèêà, íî â ïî-
øèðîê ñìèñúë. 
Ïðèíöèïúò å 
ïîñòàâåí ïîä ¹ 2 â 
íîâîïðèåòèÿ Çàêîí çà 
ñ÷åòîâîäñòâîòî. 

9. Íà÷èñëÿâà
íå 

 Òåêóùî íà÷èñëÿâàíå 4. Ïðåäïðèÿòèåòî 
èçãîòâÿ ôèíàíñîâèòå 
ñè îò÷åòè ñ 
èçêëþ÷åíèå íà 
îò÷åòèòå, ñâúðçàíè ñ 
ïàðè÷íèòå ïîòîöè, íà 
áàçàòà íà ïðèíöèïà 
íà íà÷èñëÿâàíåòî: 
åôåêòèòå îò ñäåëêè è 
äðóãè ñúáèòèÿ ñå 
ïðèçíàâàò â ìîìåíòà 
íà òÿõíîòî 
âúçíèêâàíå, 
íåçàâèñèìî îò 
ìîìåíòà íà 
ïîëó÷àâàíåòî èëè 
ïëàùàíåòî íà 
ïàðè÷íèòå ñðåäñòâà 

    Íîâ ðåãëàìåíò. 
Òúðñè ñå 
ñúîòâåòñòâèå  ñ 
ïðèíöèïà òåêóùî 
íà÷èñëÿâàíå. 
Ïðèíöèïúò å 
ïîñòàâåí ïîä ¹ 4 â 
íîâîïðèåòèÿ Çàêîí çà 
ñ÷åòîâîäñòâîòî. 
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èëè òåõíèòå 
åêâèâàëåíòè è ñå 
âêëþ÷âàò âúâ 
ôèíàíñîâèòå îò÷åòè 
çà ïåðèîäà, çà êîéòî 
ñå îòíàñÿò. 

10. Ñúùåñòâåí
îñò 

- 6. Ïðåäïðèÿòèåòî 
ïðåäñòàâÿ ïîîòäåëíî 
âñÿêà ñúùåñòâåíà 
ãðóïà ñòàòèè ñ 
ïîäîáåí õàðàêòåð; 
îáåäèíÿâàíå íà ñóìè 
ïî ñòàòèè ñ ïîäîáåí 
õàðàêòåð ñå äîïóñêà, 
êîãàòî ñóìèòå ñà 
íåñúùåñòâåíè èëè 
îáåäèíÿâàíåòî å 
íàïðàâåíî ñ öåë 
ïîñòèãàíå íà ïî-
ãîëÿìà ÿñíîòà; 
ñóìàòà ïî ñòàòèÿòà å 
ñúùåñòâåíà, àêî 
ïðîïóñêèòå è 
íåòî÷íîòî 
ïðåäñòàâÿíå íà 
ïîçèöèÿòà áèõà 
ìîãëè äà ïîâëèÿÿò 
âúðõó 
èêîíîìè÷åñêèòå 
ðåøåíèÿ íà 
ïîëçâàòåëèòå, âçåòè 
âúç îñíîâà íà 
ôèíàíñîâèòå îò÷åòè, 
èëè áèõà äîâåëè äî 
íàðóøàâàíå íà 
èçèñêâàíåòî çà âÿðíî 
è ÷åñòíî ïðåäñòàâÿíå 
íà èìóùåñòâåíîòî è 
ôèíàíñîâîòî 
ñúñòîÿíèå, 
ôèíàíñîâèòå 
ðåçóëòàòè îò 
äåéíîñòòà, 
ïðîìåíèòå â 
ïàðè÷íèòå ïîòîöè è â 
ñîáñòâåíèÿ êàïèòàë. 

    Íîâ ðåãëàìåíò . 
Ïðèíöèïúò å 
ïîñòàâåí ïîä íîìåð 6 
â íîâîïðèåòèÿ Çàêîí 
çà ñ÷åòîâîäñòâîòî. 

11. Êîìïåíñèð
àíå 

- 7. Ïðåäïðèÿòèåòî íå 
èçâúðøâà 
ïðèõâàùàíèÿ ìåæäó 
àêòèâè è ïàñèâè èëè 
ïðèõîäè è ðàçõîäè è 
îò÷èòà ïîîòäåëíî 
êàêòî àêòèâè è 
ïàñèâè, òàêà è 
ïðèõîäè è ðàçõîäè. 

    Íîâ ðåãëàìåíò . 
Ïðèíöèïúò å 
ïîñòàâåí ïîä ¹ 7 â 
íîâîïðèåòèÿ çàêîí. 
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От тук се очертава следваща, третата 
разлика, а именно - ïîñëåäîâàòåëíîñòòà íà 
ïîäðåæäàíå на счетоводните принципи в двата 
съпоставими закона.

Най-съществен за целите на настоящото 
изследване е съпоставителният анализ, 
разкриващ същността и смисъла, ôèëîñîôèÿòà 
íà îòäåëíèòå ñ÷åòîâîäíè ïðèíöèïè. С оглед на 
това счетоводните принципи ще се поставят в 
четири групи: 

- принципи с продължаващо действие в 
относително непроменен вид, т.е. запазено е 
наименованието на принципа, а в съдържателно 
отношение са направени отделни изменения в 
текста, което не променя по същество техния 
смисъл;

- принципи с приложимост с изменения в 
наименованието и в съдържателно отношение, 
но запазени като логика;

- новоприети счетоводни принципи;
- отменени счетоводни принципи.
Първата група счетоводни принципи 

включва такива, които са действали в отменения 
Закон за счетоводството и продължават със 
запазени наименования и в почти непроменен в 
съдържателно отношение вид (характер) да се 
прилагат и съобразно новоприетия закон. Към 
тази група се отнасят счетоводните принципи:

- действащо предприятие;
- предпазливост;

- независимост на отделните отчетни 
периоди и стойностна връзка между начален и 
краен баланс; 

- предимство на съдържанието пред 
формата.

Към втората група счетоводни принципи 
се причисляват онези от тях, които са 
претърпели изменения в новоприетия Закон за 
счетоводството, но се открива приемственост и 
развитие спрямо текстовете в отменения закон. 
В тази група, ако принципите се представят в 
по следователно ст  –  регламентирани в 
новоприетия спрямо отменения Закон за 
счетоводството, биха могли да се отнесат:

- последователност на представянето и 
сравнителна информация/ запазване при 
възможност на счетоводната политика;

- начисляване/ текущо начисляване.
Третата група счетоводни принципи, 

регламентирани с новия закон, са напълно нови, 
съпоставени със счетоводните принципи в 
отменения Закон за счетоводството. Към тях се 
причисляват:

- същественост;
- компенсиране;
- оценяване на позициите, които са 

признати във финансовите отчети, се извършва 
по цена на придобиване, която може да е 
покупна цена или себестойност или по друг 
метод, когато това се изисква в приложимите 
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счетоводни стандарти.
В четвъртата група счетоводни принципи 

попада само един, който е отменен и няма аналог 
в новоприетия Закон за счетоводството. Това е 
счетоводният принцип съпоставимост между 
приходите и разходите.

Заслужава да се отбележи, че запазването 
на счетоводните принципи от първата оформила 
се при съпоставителния анализ група произтича 
от значението им за изготвянето на Финансовия 
отчет с общо предназначение на предприятията 
и съответно, мястото им в новия Закон за 
счетоводството, именно в частта Финансови 
отчети (ФО).  Счетоводните  принципи 
действащо предприятие, предпазливост, 
независимост на отделните отчетни периоди и 
стойностна връзка между начален и краен 
баланс, предимство на съдържанието пред 
формата са приложими при изготвянето на ФО с 
общо предназначение от предприятията, което 
н а л а г а  н е о б х о д и м о с т т а  о т  т я х н о т о 
съществуване и респ. регламентиране и в 
новоприетия Закон за  счетоводството. 
Доколкото те са познати като същност и 
практическо проявление, може да се подчертае 
само, че в новоприетия закон принципите са 
поставени в аспект на изготвянето на ФО на 
предприятието. 

Независимост на отделните отчетни 
периоди и стойностна връзка между начален и 
краен баланс е заложен и в новоприетия Закон за 
счетоводството, с което се предопределя 
перспективният подход за отразяване на 
корекции в счетоводната политика и изправяне 
на грешки от предходен отчетен период. 
Наличието на изискване за стойностна връзка 
между начален и краен баланс в Закона за 
счетоводството не отменя разпоредбите на 
п р и л ож и м и т е  С ч е т о в од н и  с т а н д а р т и 
(НСФОМСП/НСС и МСС/МСФО) относно 
това, как се отразява корекция на грешка и/или 
промяна в счетоводната политика, както и 
промяна в приблизителната оценка. Групата 
МСС/МСФО са с фокус  изготвяне на 
консолидирани финансови отчети, и то по 
презумпция на икономически групи или големи 
предприятия .  Това  в  изве стна  степен 
предопределя и наличието на разлики в подхода 
по конкретни обекти на отчитане, заложени в 
МСС/МСФО и в НСФОМСП/НСС. При 
разглеждането на счетоводните принципи, 

колкото и те да са насочени към периодичното 
счетоводно отчитане, не може да се избегне от 
логиката, че текущото счетоводно отчитане се 
подчинява на изискванията за периодично 
създаваната и представяна в съставните части на 
ГФО счетоводна информация. Ето защо следва 
да се посочи, че счетоводните принципи, дори и 
да не са директно насочени към текущото 
счетоводно отчитане, са съотносими към 
организацията на счетоводството през текущия 
отчетен период, доколкото трябва да се осигури 
безпроблемното преобразуване на текущо 
създаванат а  в  периодична  счетоводна 
информация. 

Принципът действащо предприятие няма 
ф о р м а л н о  з н а ч е н и е .  О т  т о в а ,  д а л и 
предприятието се определя като действащо, или 
не, зависи и изборът на приложимата счетоводна 
база. Определянето на предприятието като 
действащо дава сигурност, че то ще има и 
следващ ФО. 

Две са позициите във втората група, която 
се отличава с модифициране на съществуващите 
в отменения Закон за счетоводството принципи. 
В новоприетия закон това са принципите 
н ач и с л я в а н е  и  п о с л е д о в ат е л н о с т  н а 
представянето и сравнителна информация. 
Логично възниква въпросът – какви са новите 
моменти в така дефинираните счетоводни 
принципи.

При принципа начисляване в сравнение с 
принципа текущо начисляване е добавен текст, 
който насочва прилагането му от предприятията 
при изготвянето на отделните съставни части на 
финансовите отчети с изключение на тези, 
свързани с паричните потоци. Тук става дума за 
„ефектите от сделки и други събития“, а в текста 
на отменения закон е записано „за приходи и 
разходи“. И още нещо, принципът начисляване е 
приложим и полезен, важен е по отношение на 
изготвянето на Отчета за паричните потоци, 
който има за цел да покаже откъде се генерират 
парични средства в предприятието и къде отиват 
те през докладвания период. Принципът 
начисляване е абстракция, което често води до 
неговото неразбиране не толкова от страна на 
съставителите на счетоводна информация, 
колкото от  собствениците на бизне са. 
Приложението му може да доведе до ситуация, в 
ко я т о  п р е д п р и я т и е т о  е  р е а л и з и р а л о 
положителен финансов резултат от дадена 
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операция или от цялостната си дейност, но 
заедно с това да няма достатъчно парични 
наличности и еквиваленти. 

Счетоводният принцип последователност 
на представянето и сравнителна информация би 
могъл да се разглежда в паралел с принципа 
запазване при възможност на счетоводната 
политика от предходния отчетен период от 
отменения закон. В новоприетия счетоводен 
принцип насочеността е към „представянето и 
класификацията на статиите във финансовите 
отчети, счетоводните политики и методите за 
оценяване“, докато в съпоставимия принцип в 
отменения закон става дума за обобщаващото 
понятие - счетоводна политика. Счетоводният 
принцип за последователно прилагане на 
Счетоводната политика и методите за оценка 
има своето място и при текущото организиране 
на счетоводното отчитане в предприятието, за 
което биха могли да се открият примери спрямо 
всеки отчетен обект,  безспорно и при 
периодичното оценяване – в частта за 
последващи оценки. Прилагането на принципа е 
свързано с постигане на съпоставимост на 
получаванат а  периодична  счетоводна 
информация ,  използвана  от  различни 
ползватели съобразно индивидуалните им 
потребности. 

В групата на новоприетите счетоводни 
принципи попадат три, а именно: същественост; 
компенсиране; оценяване на позициите, които 
са признати във финансовите отчети. Би могло 
да се посочи, че първите два са заимствани от 
приложимите МСС/МСФО, а последният - от 
типичните континентални разбирания за 
първоначално оценяване на отчетните обекти. 
Принципите същественост и компенсиране 
пряко се отнасят до изготвянето на финансовите 
отчети от предприятията. Принципът за 
първоначално признаване по историческата 
цена – цена на придобиване (покупна) или 
себестойност е проявление на типично 
континенталното разбиране, което не приема 
безусловно характерната за философията на 

1 6
МСС справедлива  оценка .  Текстът  в 

новоприетия закон предоставя възможност за 
прилагане на друг метод за оценка, когато това 
се изисква по реда на приложимите Счетоводни 
стандарти.  Към момента в  групата на 
НСФОМСП/НСС има стандарти,  които 
предполагат прилагането на справедливата 
цена. Такива например са СС 40 Инвестиционни 
имоти и СС 41 Земеделие. В проекта на закона 
липсваше частта, която позволява прилагане на 
справедливата цена. Включването на този текст 
в приетия вече и публикуван в Държавен 
вестник нов Закон за счетоводството е 
необходимо да се подчертае, че ще допринесе за 
преодоляване на едно евентуално противоречие 
м е ж д у  р а з п о р е д б и т е  о т  з а ко н а  и  о т 
приложимите  национални Счетоводни 
стандарти. Очаква се следваща стъпка за 
промяна в НСФОМСП. Още едно свидетелство 
в тази посока е, че в действащия закон не става 
дума за НСФОМСП, а се използва понятието 
Национални счетоводни стандарти (НСС). 
Чисто формално следва най-напред да се 

17изчисти терминологичното различие  и в 
логическа последователност да се извърши 
промяна в  съдържателно отношение в 
националните Счетоводни стандарти.

В последната, условно оформена четвърта 
група счетоводни принципи, попада само този за 
съпоставимост между приходите и разходите, 
който не е регламентиран, т.е. липсва в 
новоприетия Закон за счетоводството. Заедно с 
това в § 2 от ПМС № 394/30.12.2015 г., което 
влиза в сила от 1 януари 2016 год, е записано, че 
„Разходите се признават в отчета за приходите и 
разходите, когато има пряка връзка между 
извършените разходи и получените приходи, 
тое ст  при спазване на изискването за 
съпоставимост на разходите и приходите и 
едновременното или комбинираното им 
признаване, когато тези приходи и разходи са 
резултат от едни и същи сделки или други 
събития. Например разходите, формиращи 
себестойността на произведените стоки, се 
признават едновременно с прихода, получен от 
продажбата на тези стоки.“ Заслужава да се 
отбележи, че както в текстовете на МСС, така и в 
Счетоводна директива 2013/34/ЕС, на база на 
ко я т о  е  п р и е т  д е й с т в а щ и я  З а ко н  з а 
счетоводството, се допуска възможността 

16    Следва да се имат предвид съществуващите ограничени  

случаи, при които справедливата цена намира приложение по 
смисъла на Счетоводната директива 2013/34/ЕС. Темата за 
справедливата оценка е често дискутирана в счетоводната 
теория и практика, за което свидетелстват редица публикации на 
автори в областта, посветени и разглеждащи нейното прилагане 
у нас.

17   Виж ПМС 394/30.12.2015. 
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отчетната година да не съвпада с календарната. 
Като пример в това отношение би могло да се 
посочи, че в Португалия, Испания, Франция, 
Германия предприятията могат да определят 
финансовата си година, а у нас тя ще продължи 

18да съвпада с календарната . 

Ñúïîñòàâèòåëåí àíàëèç íà ñ÷åòîâîäíèòå 
ï ð è í ö è ï è  â  í î â î ï ð è å ò è ÿ  Ç à êî í  ç à 
ñ÷åòîâîäñòâîòî è ïðèåòèòå çà ïðèëàãàíå îò 
Åâðîïåéñêèÿ ñúþç Ìåæäóíàðîäíè ñ÷åòîâîäíè 
ñòàíäàðòè

При паралелното  разглеждане  на 
Счетоводната директива 2013/34/ЕС и 
новоприетия Закон за счетоводството се 
откроява въпросът за йерархията и кръга от 
теми, решавани в нормативните документи – 
Закон и Директива. Безспорно за страната ни 
Законът е от по-високо йерархично ниво и 
обхваща по-широк кръг от въпроси, по които се 
дава правен регламент, докато Директивата има 

за своя основна насока – Годишните финансови 
отчети, Консолидираните финансови отчети и 
свързаните с тях доклади за някои видове 
предприятия. По законодателен път са 
регламентирани счетоводните принципи, които 
с а  з а ложени  в  Счетоводна  директива 
2013/34/ЕС. Същевременно наличието на две 
приложими счетоводни бази в България (НСС и 
МСС, приети за приложение в ЕС) създава 
предпоставки за различия между това, което 
регламентира Законът за предприятията, 
прилагащи НСС, и изискванията на МСС, 
приети за прилагане в ЕС. Това произтича от 
обстоятелство, че НСФОМСП/НСС се приемат 
от Министерски съвет на Република България, 
т.е. от изпълнителната власт на национално 
ниво, а МСС се разработват и приемат от Съвета 
по Международни счетоводни стандарти, т.е. от 
н е п р а в и т е л с т в е н а  о р г а н и з а ц и я  н а 
наднационално ниво, с всички следващи от това 
обстоятелства. 

18  Виж § 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби към новоприетия 
Закон за счетоводството.

18  Виж § 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби към новоприетия 
Закон за счетоводството.

19   В табл. 1 от изложението счетоводните принципи са вписани 
според тяхното наименование и съдържание. За да се избегне 
допускане на повторение, считаме за удачно в табл. 2 
счетоводните принципи да са представени само с техните 
наименования, като на съответния ред е посочено и мястото на 
конкретния текст от МСС/МСФО. Нека само да отбележим, че 
при разкриване на съдържанието на счетоводните принципи, 
разписани в МСС/МСФО, е включена по-подробна информация, 
спрямо тази от текстовете на закона.

19
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ƒ ÊÍ ÛÙ„∙ ˚ Ô�
предприятие 

Действащо 
предприятие 

Действащо 
предприяие (МСС 
1, § 25-26) 

    Принципът е
регламентиран и в 
двата съпоставими 
документа. 
Основен принцип 
при съставянето на 
ГФО на
предприятието, 
гарантиращ, че то 
ще продължи
дейността си и ще 
изготвя следващ 
Финансов отчет. 

Счетоводен 
принцип на 
начисляването 

Начисляване Счетоводен 
принцип на
начисляването 
(МСС 1, § 27-28) 

    Принципът е 
уреден в двата 
съпоставими 
документа, и има 
пряко отношение 
към начина на 
представяне на 
информацията във 
ФО на
предприятието. 

Същественост и 
обобщаване 

Същественост Същественост и 
обобщаване (МСС 
1, § 29-31) 

      Принципът е 
регламентиран в 
двата съпоставими 
документа. Налице 
е разлика в 
наименованието му. 
Отнася се пряко 
към представянето 
на информацията 
във ФО в 
предприятието.  

Компенсиране Компенсиране Компенсиране 
(МСС 1, § 32-35) 

    Принципът се 
съдържа в двата 
съпоставими 
документа. 
Принципът е пряко 
съотносим към 
изготвянето на ФО 
в предприятието. 

 



50 “БИЗНЕС ПОСОКИ”

Честота на 
отчитане 

- Честота на 
отчитане (МСС 1, § 
36-37) 

    Принципът е
регламентиран 
само в МСС. На 
базата на този 
принцип в МСС се 
изисква изготвя-
нето на ФО най-
малко веднъж
годишно, както е в 
новоприетия закон, 
но паралелно с това 
се дава възможност 
отчетният период 
за предприятията да 
бъде например от 
52 седмици. Според 
приложимия Закон 
за счетоводство, 
който е в сила от 
началото на 2016 
година, у нас такава 
възможност не е 
допустима. Счето-
водната директива 
2013/34/ЕС също 
предвижда възмож-
ността отчетният 
период да е 
различен от
календарната годи-
на, но пона-
стоящем, това не е 
имплементирано в 
националното ни 
счетоводно 
законодателство. 

Сравнителна 
информация 

Последователност 
на представянето и 
сравнителна 
информаця 

Сравнителна 
информация (МСС 
1, § 38-44) 

    Принципът е 
регламентиран в 
двата съпоставими 
документа. В
закона принципът  
обхваща два
поотделно разпи-
сани принципа от 
стандарта – после-
дователност на
представянето и 
сравнителна 
информация. 
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– ÔÛÏ ÊÂÔ„∙ ÙÊÏ ÓÔÛÙ�
на представянето 

Последователност 
на представянето 
и сравнителна
информация 

Последователно
ст на
представянето 
(МСС 1, § 45-46) 

 Принципът е
разписан в двата 
съпоставими доку-
мента. В Закона е 
наименован последо-
вателност на пред-
ставянето и срав-
нителна информация, 
докато в МСС са 
посочени по отделно 
двата принципа.
Принципът е изклю-
чително ориентиран 
към периодичното 
счетоводно отчитане и 
изготвянето на ФО, 
чието съблюдаване е 
свързано с качеството 
на информацията, и в 
частност възмож-
ността за съпоста-
вителен анализ на тази 
база.  

Предпазливост Предпазливост -    Принципът е
регламентиран в 
Закона за 
счетоводството. 
Приложението му е 
свързано с оценка на 
предполагаеми 
рискове и очаквани 
загуби при пред-
ставяне на инфор-
мацията в отчета на 
предприятието. В 
Концептуалната рамка 
за финансово отчитане 
към МСФО, в частта 
Фундаментални 
качествени харак-
теристики е заложена 
предпазливостта. 
Съблюдаването на 
предпазливостта е 
разписано и в МСС 34 
Междинно финансово 
отчитане, МСС 38 
Нематериални активи, 
МСФО 4 Застрахо-
вателни договори. 
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Направеният паралел между счетоводните 
принципи, които са уредени в новоприетия 
Закон за счетоводството и в МСС, приети за 
прилагане в ЕС, позволява да се посочат 
следните няколко обобщения и изводи.

Н я ма  п ъ л н о  с ъ от ве т с т в и е  м е ж д у 
счетоводните принципи в двата съпоставими 
документа.  Повече,  девет  на  брой,  са 
принципите в закона, а в МСФО са осем, което 
изисква да се установи и посочи къде точно са 
разликите.  Съще ствува различие и по 
отношение на последователността при тяхното 
подреждане в съпоставимите текстове.

Приложеният сравнителен и аналитичен 
подход дава възможност да се формират 
следните групи счетоводни принципи:

- счетоводни принципи,  които са 
регламентирани в двата съпоставими източника 
(новоприетия Закон за счетоводството и МСС 1 
Представяне на финансови отчети);

- счетоводни принципи,  които са 
дефинирани в Закона за счетоводството, а не 
присъстват в МСС 1 Представяне на финансови 
отчети;

- счетоводни принципи,  които са 
разписани в МСС 1 Представяне на финансови 

Независимост на 
отделните отчетни 
периоди и
стойностна връзка 
между начален и 
краен баланс 

Независимост на 
отделните отчетни 
периоди и
стойностна връзка 
между начален и 
краен баланс 

-     Принципът е уреден 
само в закона.  

Предимство на 
съдържанието 
пред формата 

Предимство на 
съдържанието пред 
формата 

-     Принципът е
регламентиран само в 
закона. В 
Концептуалната рамка 
за финансово
отчитане, в частта 
Фундаментални 
качествени 
характеристики на 
МСФО е разписана – 
предимство на
съдържанието пред 
формата. 

Оценяване на 
позициите, които 
са признати във 
финансовите 
отчети, се
извършва по цена 
на придобиване, 
която може да е 
покупна цена или 
себестойност или 
по друг метод, 
когато това се 
изисква в
приложимите 
счетоводни 
стандарти 

Оценяване на
позициите, които 
са признати във 
финансовите 
отчети, се
извършва по цена 
на придобиване, 
която може да е 
покупна цена или 
себестойност или 
по друг метод, 
когато това се 
изисква в
приложимите 
счетоводни 
стандарти. 

-     Принципът е
регламентиран само в 
текстовете на
закона. Европейското 
законодателство се 
отличава с по-
консервативния 
подход към
прилагането на
справедливата цена, 
чието приложение е 
широко застъпено в 
МСС. 
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отчети, а липсват в Закона за счетоводството.
Към първата група се отнасят най-много на 

брой принципи. Следва да се посочи, че това е 
напълно логично, защото още на етап изготвяне 
на мотиви за приемане на нов Закон за 
счетоводство, е подчертан стремежът към 
унифициране на приложимите в практиката 
счетоводн и  п ри н ц и п и .  Като  с е  сп ази 
последователността за представяне – регламент 
в закона/ текст в МСС 1 Представяне на 
финансови отчети,  към тази  група  се 
причисляват  счетоводните  принципи: 
д е й с т в а щ о  п р е д п р и я т и е ; 
н ач и с л я в а н е / сч е т о в од е н  п р и н ц и п  н а 
н ач и с л я ва н е то ;  п о с л ед о ват е л н о с т  н а 
представянето и сравнителна информация/ 
съпоставими в МСС са двата принципа – 
последователност на представянето, и втория – 
сравнителна информация; същественост/ 
същественост и обобщаване; компенсиране. 
Както е подчертано и в графата за бележки в 
табл. 2, всички принципи от групата са 
съотносими към изготвянето и представянето на 
информацията във ФО с общо предназначение 
на предприятията. Този факт е обясним от 
гледна точка на две обстоятелства. От една 
страна, регламентът на принципите в Закона се 
съдържа именно в частта „Финансови отчети“. 
От друга – МСС и тяхното продължение МСФО 
са приоритетно ориентирани към периодичното 
счетоводно отчитане, т.е. отново към ФО. Или и 
в двата нормативни документа посочените 
принципи са съотносими към регламента за 
Финансовия отчет, който предприятията 
задължително изготвят на база счетоводни 
принципи.

Във втората група се причисляват 
счетоводните принципи, регламентирани само в 
закона: предпазливост; независимост на 
отделните отчетни периоди и стойностна връзка 
между начален и краен баланс; предимство на 
съдържанието пред формата и оценяване на 
позициите, които са признати във финансовите 
отчети. За изброените счетоводни принципи е 
видно, че отразяват по-скоро концепциите на 
Европейско-континенталната школа и от тук са 
намерили отражение в чл. 6 „Общи принципи за 
финансово отчитане“ на Счетоводна директива 
2013/34/ЕС, и респ. в новоприетия Закон за 
счетоводството. Ето защо може да се приеме, че 
те са регламентирани в Закона като принципи, а 
отсъстват като такива в текстове в МСС 1 

Представяне на финансови отчети. С характер 
на фундаментални качествени характеристики в 
Концептуалната рамка на МСФО са посочени 
предпазливост и предимство на съдържанието 
пред формата.

Към третата условно оформила се група се 
отнасят счетоводните принципи, които са 
регламентирани  с амо  в  МСС:  че стно 
представяне и съответствие с МСФО и честота 
на отчитане. И съвсем разбираемо е, че първият 
изведен в тази група счетоводен принцип 
присъства само в текстовете на МСС, тъй като 
той пряко обвързва изискването за неговото 
съблюдаване от страна на предприятията, 
прилагащи като своя счетоводна база групата 
МСФО. Няма как този принцип да е разписан по 
същия начин в Закона за счетоводството, което 
произтича от наличието на втората счетоводна 
база у нас, а именно – НСФОМСП/НСС. 
Счетоводният принцип честота на отчитане е 
свързан с изискването за представяне на пълен 
комплект финансови отчети, най-малко веднъж 
годишно. При наличие на предпоставки за 
различен от посочения период, те следва да 
бъдат оповестени по надлежен ред. Интересна 
тук е и възможността, която се дава на 
предприятията да се отчитат веднъж на 52 
седмици, т.е. отчетният период може да не 
съвпада с календарната година, което у нас на 
този  ет ап  не  е  регламентирано .  Това 
обстоятелство може да се приеме като аргумент, 
разглежданият счетоводен принцип да не е 
уреден законово у нас, към момента.

Безспорно правното регламентиране на 
счетоводството цели получаването на вярно и 
честно представяне на информацията за 
дейността на предприятието. Това е една англо-
саксонска концепция, която се открива в 
текстовете на МСС и е предназначена да защити 
в максимална степен интересите на различните 
ползватели на периодично представяната 
счетоводна информация в ГФО с общо 
предназначение на предприятието. Постигането 
на изискването за вярност и честност в 
счетоводството в редица случаи е свързано с 
допускане на отклонения от установената 
правна форма, т.е. от чистото прилагане на 
възприетите  правила ,  поради  ко ето  е 
съпътствано с разсъждаване за възникнала 
ситуация, и ако е необходимо – отклоняване от 
тези правила, или в случая - даване на 
приоритетност на един от няколко счетоводни 



20  Свраков, А. Материали от проведения семинар на 25-
26.11.2015 г. в гр. Варна.

21    Свраков, А., стр. 30 от цит. източник.
22       Пак там, стр. 15.

54 “БИЗНЕС ПОСОКИ”

п р и н ц и п а .  П р и м е р  в  т о з и  а с п е к т  е 
приложението на справедливата цена като 
счетоводна оценка. Справедливата цена е 
функция на активен пазар, какъвто у нас няма за 
всички отчетни обекти, а в същото време,по реда 
на приложимите Счетоводни стандарти спрямо 
конкретни обекти съществува изискването за 
нейното прилагане. 

Важно е разбирането за значимостта на 
счетоводните принципи при изготвянето и 
представянето на информацията в съставните 
части на ГФО-ти, които са „единствената 
видима  част  от  проце с а  на  текущото 
счетоводство и от годишното счетоводно 

20приключване“  за широката публика. Именно 
посредством информацията, представена в 
ГФО, предприятията дават легитимиран израз 
на бизнеса си, което безспорно и безусловно 
предполага  регламентирането  на  тази 
отчетност, в т.ч. на принципите, на които 
стъпват ГФО с общо предназначение. Важно е 
да се подчертае и да се обърне внимание на 
обстоятелството, че счетоводните принципи, 
регламентирани в новоприетия Закон за 
счетоводството,  следва да се прилагат 
задължително от предприятията, които са 
и з б р а л и  з а  с в о я  с ч е т о в о д н а  б а з а 
НСФОМСП/НСС. За предприятията, които 
имат за  своя счетоводна база  МСС,  в 
новоприетия Закон за счетоводството се допуска 
възможността същите да прилагат счетоводните 
принципи, регламентирани именно в МСС. 

 
 Îáîáùåíèÿ èçâîäè

В  о б о б щ е н и е  н а  п о с т а в е н и т е  з а 
разглеждане и дискусия въпроси и с оглед 
определената в началото авторова теза следва да 
се подчертае, че с измененията в частта за 
счетоводните принципи в новоприетия закон 
всъщност все повече се разкрива стремежът на 
ЕС за уеднаквяване при прилагането им в 
световен мащаб. Към момента не е постигнато 
пълно съответствие. Това обстоятелство 
произтича от характеристиките на двете 
с ч е т о в о д н и  ш к о л и  –  Е в р о п е й с к о -
континенталната и Англосаксонската и 
културно-историческите различия в отделните 
държави. Би могло да се изведе също, че 
счетоводните принципи в новоприетия Закон за 

счетоводството са включени в частта за 
Финансовия отчет, което предопределя и техния 
състав и изключителна насоченост именно към 
периодичното счетоводно отчитане. 

С голямо значение също е и фактът, че 
промяната в счетоводните принципи в сега 
действащия Закон за счетоводството е повлияна 
от Европейското законодателство, което 
съхранява в себе си устойчивите континентални 
счетоводни разбирания и предпазливо приема 
принципите на Англо-саксонския счетоводен 
модел. При разглеждането на счетоводните 
принципи в европейското, и в частност в 
националното ни право, понастоящем се 
потвърждава правилото, че „Традицията е 

21трудно преодолима“ . И в допълнение - в 
европейското законодателство съществува 
тясна връзка между търговско-правните и 
счетоводно-правните принципи. „Защо това е 
така, е въпрос на историческо развитие на 
отделните държави, поради което споровете за 

22 
това, кое е по-правилно, са безсмислени.“
Заедно с това определено е разбираем 
стремежът за унифициране на счетоводните 
принципи, което е свързано с потребността от 
п ол у ч а ва н е  н а  я с н а ,  вя р н а  и  ч е с т н а , 
съпоставима, общоразбираема счетоводна 
информация за дейността на предприятията в 
глобален мащаб. Качеството на счетоводната 
информация е и ключов фактор за успешното 
развитие на бизнес единиците в една силно 
конкурентна глобална среда. 

За нас би представлявал интерес да се 
наблюдава и анализира ефектът от прилагането 
на счетоводните принципи, регламентирани в 
новоприетия Закон за счетоводството, за да се 
проследи в дългосрочен план степента на 
приемственост, еволюцията в националното ни 
с ч е т о в о д н о  з а ко н о д а т е л с т в о ,  ко е т о 
понастоящем е силно повлияно от Европейското 
законодателство, както и откроявване на 
потенциални затруднения при тяхното 
прилагане, за което ще са необходими още много 
теоретични и емпирични изследвания.
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�Whatever exists at all exists in some 
amount�, Åäóàðä Òîðíäàéê 

Приложението на модели за измерване на 
скрити променливи е с нарастващ интерес в 
области като психология, управление и 
маркетинг. В статията се представят насоки за 
формулиране на изследователския дизайн при 
и з м е р в а н е  н а  с к р и т и  п р о м е н л и в и  в 
маркетинговите изследвания. Препоръките са 
направени на  о сновата  на  преглед  на 
литературат а ,  включваща  теоретични 
постановки и емпирични приложения при 
изследване на скрити променливи в различни 
области: психология, икономика, маркетинг. От 
анализираните публикации може да се направи 
изведе необходимостта от ясни критерии за 
определяне на вида на използваните конструкти 
и  т я х н о т о  и з м е р в а н е .  Н е п р а в и л н о т о 
формулиране на конструкта и измерителите 
води до проблеми с валидността, погрешни 
интерпретации на получените резултати и 
неправилни препоръки при планиране на 
маркетингови действия.

З а  ц е л и т е  н а  и з м е р в а н е т о  в 
маркетинговите проучвания следва да се даде 
отговор на два основни въпроса:

Ìîæåì ëè  äà  è çìåðèì  äàä åí 
êîíñòðóêò ÷ðåç ñêðèòà ïðîìåíëèâà èëè 
ïðîìåíëèâè?

Ìîæåì ëè äà ñâúðæåì ëè äà íàïðàâèì 
ðåëåâàíòíà âðúçêà ìåæäó íàáëþäàåìè 
õàðàêòåðèñòèêè è ñêðèòàòà ïðîìåíëèâà?

Ако една скрита променлива не бъде добре 
операционализирана, то и получените резултати 
от изследването не биха имали стойност за 
вземане на определени маркетингови решения. 

От тази гледна точка валидизирането на 
конструкта трябва да започне с проверка на 
неговото съществуване. 

Терминът конструкт се използва за 
насочване на проучване в опит за обяснение на 
определен аспект от човешкото поведение. 
Конструктът може да бъде идея, която обобщава 
даден феномен (психологически, поведенчески) 
в един термин. Той може да бъде абстрактен или 

1конкретен. Според Каплан  един конструкт има 
най-малко два типа значения: системно и 
наблюдаемо.  Системното се отнася до 
интерпретацията на конструкта. Това значение 
зависи от теорията, която се използва за 
неговото  обяснение .  Например ,  за  да 
коментираме конструкта „ценност на бранда“, 
трябва да знаем коя теория за ценност на бранда 
използва съответния изследовател. 

Наблюдаемостта (възможността за 
измерване) се отнася до степента, до която 
конструктът може да бъде пряко или косвено 

2
операционализиран.   Ако конструктът няма 
възможност за измерване, той просто е 
метафизичен термин. Ако конструктът няма 
системно значение, то не е конструкт, а просто 
директно наблюдаема характеристика или 
черта. Конструктите могат да се ранжират от 
прости до комплексни и се различават по 
р а в н и щ е т о  н а  а б с т р а к т н о с т.  Н я ко и 
изследователи използват понятията конструкт и 
променлива като синоними. Според други 
автори (Hale and Astolfi)  конструкт по 
дефиниция е скрит и не може да бъде измерен 
пряко, докато променливите могат да бъдат 

3както наблюдаеми, така и ненаблюдаеми.  
Обикновено конструктите в маркетинговите 
изследвания са типично поведенчески и 
следователно те трябва да бъдат релевантни на 
съответното поведение. 

Êîíñòðóêò è êîíöåïöèÿ

Концепцията е словесно или символно 
описание, което има споделено значение и се 
приема като „етикет“ за означаване на 
специфично събитие, ситуация, поведение и т.н. 
Концепцията е необходимото условие и 

Ñêðèòè 
ïðîìåíëèâè ïðè 
ìàðêåòèíãîâèòå 
èçñëåäâàíèÿ
ä-ð Àòàíàñ Ëóèçîâ, 

Áóðãàñêè ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò

1    Kaplan, Abraham. (1964). The Conduct of Inquiry: Methodology 
for Behavioral Science. Scranton, PA: Chandler Publishing Co.
2    Torgerson, W. S. (1962). Theory and methods of scaling. Second 
edition New York: Wiley.
3   Hale, C. D., & Astolfi, D. (2011). Evaluating Education and 
Training Services: A Primer
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Ñêðèòè ïðîìåíëèâè ïðè ìàðêåòèíãîâèòå èçñëåäâàíèÿ

представлява основата за разработването на 
конструкта. Възможно е няколко концепции да 
бъдат обединени, за да се  определи даден 
конструкт. Преди да бъде измерен конструктът 
се нуждае от концептуализиране. Успехът на 
изследването зависи от това доколко ясно сме 
концептуализирали конструкта и доколко 
другите (други изследователи, възложители, 
практици) го разбират. Това предполага да 
имаме ясно описание на конструкта и неговото 
съдържание чрез недвусмислени термини и по 
начин, който е консистентен на проведени по-
рано проучвания. 

Ñêðèòè  ïðîìåíëèâè  è  ò ÿõíîòî 
èçìåðâàíå

Скритите променливи представляват 
абстракции, които ни дават възможност да 
опишем или измерим конструкт, който не може 
да се наблюдава директно. Конструкт и скрита 
п р о м е н л и в а  м о г а т  д а  с е  и з п о л з в а т 
взаимнозаменяемо. В практиката по-често се 
използва понятието скрита променлива, което 
в н у ш а в а  и д е я т а  з а  в и р т у а л н о с т  и 
хипотетичност. Скритата променлива може да 
се използва като средство за редуциране на 
данните (информацията). Според дефиницията 
на Бентлер скритата променлива е неопределена 

4
функция на наблюдавани променливи.  
Следователно не можем да използваме  
наблюдаваните променливи, за да определим 
точно скритата променлива. Можем да 
установим определена стойност на тази скрита 
променлива, но не можем да направим точни 
прогнози за нейното развитие въз основа само 
на наблюдаваните променливи. Ако допуснем, 
че някои маркетингови конструкти съществуват, 
то те трябва да съществуват в някакво 
количество. За определяне на това количество се 
използва някакъв измерител. 

В литературата се срещат два различни 
типа модели за измерване на скрити променливи 
– модел на главните фактори (principal factor 
model - PFM) и съставен модел (composite latent 
variable model - CLVM)

Ôèãóðà 1. Ðåôëåêòèâåí ìîäåë

При първия модел посоката на връзката е 
от конструкта към индикаторите. Следователно 
промените в него следва да предизвикат 
(хипотетично) промени в индикаторите. Ето 
защо измерването на подобни конструкти се 

5
нарича рефлективно . В този модел скритата 
променлива влияе върху индикаторите и 
корелацията между тях. 

Измерването на отношението (нагласата) 
и намерението за покупка са типичните 
изследователски задачи в маркетинга, за 
решаването на които се използват конструкти от 
този тип. 

Един рефлективен модел може да се 
представи като:

(1)  X  = λ Y + εi i i

,където:
X  индикатор Ii 

λ êîåôèöèåíò, èçìåðâàù î÷àêâàíèÿ i  

åôåêò íà Y âúðõó èíäèêàòîðà i
Y  ðåôëåêòèâåí êîíñòðóêò
ε  грешка при измерването на индикатор ii   

При втория модел (CLVM) промените в 
индикаторите предполагат промени в скритата 
променлива (конструкта). Този модел още се 
нарича формативен. При него се приема, че 
промените в индикаторите имат влияние върху 

4    Bentler, P. M. (1982). Linear systems with multiple levels and 
types of latent variables. In Systems Under Indirect Observation, ed. 
KG Joreskog, H Wold, pp. 101–30

5    Fornell, C., Bookstein, F.: Two Structural Equation Models: 
LISREL and PLS Applied to Consumer Exit-Voice Theory. J. Mark 
Res. 19, 440-452 (1982)
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конструкта, което е промяна в посоката на 
зависимост от индикаторите към конструкта, 
като те (индикаторите) заедно определят 
концептуалното и емпирично значение на 
конструкта. 

Ôèãóðà 2. Ôîðìàòèâåí ìîäåë

Формативният индикатор може да се 
представи чрез:

(2)   Y = ∑ γ  X + ξi i  

, където:
Y  формативен конструкт
γ  тегло на индикатор ii    

X индикатор ii    

ξ   грешка

Представените два модела на скрити 
конструкти са от първи ред. Следва да се 
отбележи, че при проучванията на определени 
(маркетингови) проблеми се срещат и скрити 
променливи, които се дефинират на още по-
абстрактно ниво, което включва няколко нива, 
съдържащи формативни и рефлективни 
конструкти. Получените модели вече са 
многомерни и обикновено попадат в един от 
следните четири типа: (1) рефлективен първи 
ред, рефлективен втори ред; (2) рефлективен 
първи ред, формативен втори ред;  (3) 
формативен първи ред, формативен втори ред; 
(4) формативен първи ред, рефлективен втори 
ред. Изборът на модел от първи или втори ред 
зависи изцяло от изследователя. За някои даден 
проблем може да бъде концептуализиран като 

едномерни, докато при други изследователи той 
да се представи като многомерен. 

Êðèòåðèè çà ðàçãðàíè÷àâàíå ìåæäó 
äâàòà òèïà ìîäåëè

Използването на формални критерии за 
разграничаване между двата типа модели е 
важно от практическа гледна точка за 
маркетинговите изследователи. 

Един конструкт следва да бъде представен 
като формативен, когато:

- индикаторите се възприемат като 
присъщи характеристики на конструкта;

- промени в индикаторите се очаква да 
доведат до промени в конструкта;

- промени в конструкта не следва да 
доведат до промени в индикаторите;

- индикаторите не споделят обща тема;
- премахването на индикатор може да 

промени концептуално конструкта;
- не се предполага, че индикаторите имат 

едни и същи последствия и фактори, които им 
влияят.

В противен случаи, конструктът следва да 
се моделира като съвкупност от рефлективни 
индикатори. При неправилна или неадекватна 
формулировка на конструкта е възможно да се 
получат нееднозначни отговори, което да 
изправи изследователя пред невъзможност да 
класифицира конструкта в една от двете групи. 
Това изисква допълнително концептуализиране 
н а  ко н с т ру кт а  –  т е о р е т и ч н и  о с н о в и , 
индикатори, връзка с други конструкти. 
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Ïðîáëåìè îò ïîãðåøíà ñïåöèôèêàöèÿ 
íà ìîäåëà

Погрешна спецификация на модела се 
получава,  когато формативен модел се 
конструира като рефлективен и обратно. 
Ти п и ч н и т е  п р о бл е м и  о т  п о г р е ш н ат а 
спецификация на модела са свързани с 
теоретичните заключения, които се правят. 
Независимо от това, че моделът може да бъде 
адекватен спрямо данните, то оценката на 
параметрите могат да съдържат грешки, които 
да доведат до погрешни заключения. Това не е 
само теоретичен проблем, но той има и своите 
практически измерения – разработване, 
приложение и оценка на маркетингови 
дейности, за основа на които служат определени 
т е о р е т и ч н и  з а к л юч е н и я .  Н а п р и м е р , 

удовлетвореността често се конструира като 
рефлективен модел, но по дефиниция следва да 
се представя чрез формативен модел. 

Основната цел на статията е да насочи 
вниманието към разграничаване на двата 
основни модела за изследване на скрити 
променливи. Направено е обобщение на 
насоките за избор на адекватен модел. 
Отчитайки значимите последици от погрешното 
специфициране на модела, е необходимо повече 
внимание при подготовката на проучване, което 
ще доведе до по-голям напредък както на 
теоретично, така и на практическо равнище. 

6Òàáëèöà 1. Êðèòåðèè çà ðàçãðàíè÷àâàíå ìåæäó ôîðìàòèâåí è ðåôëåêòèâåí ìîäåëè

ÀÚÈÙÊÚÈÈ —Ê̂ Ï ÊÎ ÙÈ„ÊÓ�Ì ÔÂÊÏ  ’ ÔÚÌ ∙ ÙÈ„ÊÓ�Ì ÔÂÊÏ � 

0-�– ÔÛÔÎ ∙ Ù∙ �Ó∙ �„Ú̧ ËÎ ∙ Ù∙ �

между конструкта и 

индикаторите 

Посоката на връзката е от 

конструкта към индикаторите 

(айтъмите) 

Индикаторите са проявления на 

конструкта 

Промените в конструкта водят 

до промени в индикаторите 

Промените в индикаторите не 

водят до промени в конструкта 

Посоката на връзката е от 

индикаторите (айтъмите) към 

конструкта 

Индикаторите дефинират 

характеристиките на 

конструкта 

Промените в индикаторите 

трябва да доведат до промени в 

конструкта 

Промените в конструкта не 

водят до промени в 

индикаторите 

2. Взаимозаменяемост на 

индикаторите 

Индикаторите трябва да бъдат 

взаимнозаменяеми 

Индикаторите трябва да имат 

едно и също съдържание (да 

споделят обща тема) 

Премахването на индикатор не 

следва да промени 

концептуалната основа на 

конструкта 

Индикаторите не са 

взаимнозаменяеми 

Индикаторите нямат едно и 

също съдържание (не споделят 

обща тема) 

Премахването на индикатор 

може да промени 

концептуалната основа на 

конструкта 

 

3. Корелация между 

индикаторите 

Очаква се индикаторите да 

бъдат корелирани един с друг 

Не е необходимо индикаторите 

да корелират един с друг 

4. Фактори, влияещи върху 

и последствия от 

индикаторите 

Изисква се индикаторите да 

имат обши фактори и 

последствия 

Не е необходимо индикаторите 

да имат общи фактори и 

последствия 

 

6    Jarvis, C. B., MacKenzie, S. B., & Podsakoff, P. M. (2003). A 
critical review of construct indicators and measurement model 
misspecification in marketing and consumer research. Journal of 
consumer research, 30(2), 199-218.

Ñêðèòè ïðîìåíëèâè ïðè ìàðêåòèíãîâèòå èçñëåäâàíèÿ
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Åëèíîð Îñòðîì: Åâîëþöèÿ íà èíñòèòóòèòå çà...

Като главен предмет на своите научни 
интереси Елинор Остром определя термина 
�ñîöèàëíè äèëåìè�. От способността да се 
справя с подобни дилеми в крайна сметка зависи 
съществуването и икономическият просперитет 
на всяко общество. Социални дилеми възникват 
тогава, когато в ситуации на взаимозависимост 
индивидите се сблъскват с избор, при който 
максимизацията на всеки от тях на неговия 
краткосрочен интерес води до резултати, които 
влошават положението на всички повече, 
отколкото ако биха следвали други възможни 
варианти на поведение. Социалните дилеми 
проникват във всички страни на живота в 
човешките общества: в обществените науки те 
фигурират под множество различни названия – 
„проблем на обществените блага“, �ïðîáëåì íà 
ïúòíèêà áåç áèëåò�, �ñòðàãåäèÿ íà îáùàòà 
ñîáñòâåíîñò�, �çàòâîðíè÷åñêà äèëåìà�, 
�ïðîáëåì íà êîëåêòèâíîòî äåéñòâèå�, 
�ïðîáëåì íà ìîðàëíèÿ ðèñê�, �ïðîáëåì íà 
íåáëàãîïðèÿòíèÿ èçáîð� и т.н.

Социалните дилеми предполагат, че 
индивидите вземат решения независимо един от 
друг, като при това решенията на всеки от тях 
неизменно се отразяват на всички останали. 
Взаимодействията от този тип имат, най-малко, 
два алтернативни изхода: ðàâíîâåñåí (но не 
оптимален) и îïòèìàëåí (но не равновесен). С 
други думи, възможен е поне един изход, при 
който печелят всички участници, но който те не 

са в състояние да постигнат, ако действат 
изолирано, всеки на свой собствен риск. В 
подобни условия постигането на субоптимални 
резултати може да бъде избегнато само за сметка 
на колективни (съгласувани) действия. Когато 
това стане, участниците получават дивидент за 
кооперативното поведение, по-голям от този, 
който биха получили, ако останат в неефективно 
равновесие. 

Възниква въпрос, с който в една или друга 
форма  с е  с блъскват  всички  социални 
дисциплини, било то икономика, политология, 
социология или антропология: способни ли са 
рационалните индивиди, движени от своя 
собствен интерес, да предприемат колективни 
действия, позволяващи им да избегнат Парето-
неефективно равновесие, приближавайки 
системата по-близо до оптимума? Отговорът, 
който следва от стандартния модел на 
рационалния избор, е добре известен: „ … 
д о б р о в о л н а т а  с а м о о р г а н и з а ц и я  п р и 
предоставянето на обществени блага или 
управление на ресурси за общо ползване е 
практически невероятна“. В изследванията на 
Остром – полеви, експериментални, теоретични 
– тази ортодоксална гледна точка е поставена по 
сериозно съмнение. 

Ïðîáëåìúò íà ðåñóðñèòå çà îáùî ïîëçâàíå
С п о р ед  О с т р ом  т р а д и ц и о н н ото  з а 

икономическата теория разграничение между 
�÷àñòíè� è �îáùåñòâåíè� блага е недостатъчно 
при характеризирането на различните видове 
блага, тъй като то изхожда от следните две базови 
характеристики: 1) доколко е лесно или трудно да 
бъдат изключени другите индивиди от достъп до 
благото (свойството „неизключваемост“) и 2) 
доколко потреблението на благото е свързано с 
намаляване на физическият обем (свойството 
„конкурентност в потреблението“). Следователно, 
ако  ÷àñòíèòå  блага  са  изключваеми и 
к о н к у р е н т н и ,  т о  î á ù å ñ ò â å í è ò å  с а 
неизключваеми и неконкурентни. Но както 
з абелязват  Ви н съ н т  и  Ели н ор  О ст ром , 
използването на два определящи признака само по 
себе си предполага разделянето не на два, а на 
ч е т и р и  в и д а  бл а г а  ( Та бл и ц а  1 ) .  Д ват а 
допълнителни вида блага са �êëóáíèòå áëàãà� 
(неизключваеми, но лесно поддаващи се на 
изключване) и �ðåñóðñèòå çà îáùî ïîëçâàíå� 
(изключваеми, но трудно поддаващи се на 
изключване).

Åëèíîð Îñòðîì: 
Åâîëþöèÿ íà 
èíñòèòóòèòå çà 
êîëåêòèâíî äåéñò-
âèå ïðè óïðàâëåíèå 
íà ðåñóðñèòå çà 
îáùî ïîëçâàíå 
Äèàíà Ñúáîòèíîâà, 

Áóðãàñêè ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò
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Степен на изключваемост 

 
Ниска 

 
Висока 

Изключване  
на достъпа 

Трудно постижимо Обществени блага 
 
Слънчева светлина 
Достъпно знание 

Ресурси за общо ползване 
 
Иригационни системи 
Библиотеки 

Лесно постижимо Клубни блага 
 
Детски градини 
Плувни басейни 

Частни блага 
 
Кроасани  
Компютри 

Източник: Ostrom et al. (1994) 

Таблица 1

Във фокуса на научните интереси на 
Елинор Остром попадат социалните дилеми, 
възникващи по повод на ресурсите за общо 
ползване -  common-pool resources (CPR). На 
разработването на тази проблематика е 
п о с в е т е н а  гол я м ат а  ч а с т  от  н е й н и т е 
изследвания, за които получава Нобелова 

1
награда през 2009 г.  Пример на такива ресурси 
са горите, пасищата, водоемите, ловните полета, 
зоните за риболов, иригационните системи и 
др., които могат да бъдат използвани съвместно 
о т  р а з л и ч н и  г р у п и  н а с е л е н и е  и  о т 
възпроизводството на които в продължение на 
векове пряко е зависело оцеляването на 
различни човешки общности. 

Îáùîòî ìåæäó îáùåñòâåíèòå áëàãà è 
ðåñóðñèòå çà îáùî ïîëçâàíå òðóäíî 
ïîñòèæèìîòî èçêëþ÷âàíå íà äîñòúïà. 
О т т у к  в ъ з н и к в а  п р о б л е м ъ т  с 
íåäîèíâåñòèðàíåòî :  инве стициите  в 
консервацията и подобряването на такива 
ресурси ще бъдат на по-ниско от оптималното 
равнище, тъй като изгодите от тях ще получават 
не само „инвеститорите“, но и тези, които имат 
достъп до ресурсите.  Îáùîòî ìåæäó 
÷àñòíèòå áëàãà è ðåñóðñèòå çà îáùî 
ï î ë ç â à í å  å  â è ñ î ê à ò à  ñ ò å ï å í  í à 
èçêëþ÷âàåìîñò íà äîñòúïà. Оттук възниква и 
проблемът със ñâðúõèçïîëçâàíåòî: докато 
рибата се намира в езерото, тя е „обща“, но в 
момента, в който някой я улови, тя се превръща в 
„частна“. Едва ли е изненадващо тогава, че до 
появата на работата на Остром в политико-
икономическите изследвания господства 

представата, че съвместното използване на CPR 
задължително трябва да доведе до тяхното 
изтощение  и изчезване.

По мнението на биолога Гарет Хардин, 
необоримата икономическа логика води до това, 
че ресурсите, достъпът до които е неограничен, 
са на границата на изчезването: „Разрушение – 
това е съдбата, към която обществата, 
поддържащи свободата на ползване на общите 
ресурси, са се устремили в процеса на 
преследването на максимизирането на 

2с о б с т в е н ат а  и з год а  н а  в с е к и . “  С л ед 
публикацията на Хардин, за описването на 
подобни ситуации започва да се използва 
специален термин – „трагедията на общата 
собственост“ ( tragedy of commons).  От 
теоретична гледна точка �òðàãåäèÿòà íà 
îáùàòà ñîáñòâåíîñò�  с е  обяснява  с 
отсъствието на точно определени и надеждно 
защитени права на собственост. При това 
точното определяне на всички разходи, 
свързани с използването на CPR биха 
обременили само техните непосредствени 
собственици,  у  които  би  се  проявила 
з а и н т е р е с о в а н о с т  д а  и з б я г н а т 
свръхексплоатацията на принадлежащите им 
ресурси и да поддържат инвестициите в тях на 
нужното равнище. Оттук възниква и се 
утвърждава представата, че „трагедията на 
общата собственост“ може да бъде избегната 
само по два начина – чрез превръщане на CPR 
или в äúðæàâíà, или в ÷àñòíà ñîáñòâåíîñò.

Т е з и  п р е д с т а в и ,  п ъ р в о н а ч а л н о 

2    Hardin, G. The Tragedy of the Commons. Science. 1968. Vol. 162. 
http://eesc.columbia.edu/courses/v1003/lectures/population/T raged
y%20of%20the%20Commons.pdf

1    Елинор Остром е първата и единствена засега жена, удостоена 
с Нобелова награда по икономика.

http://eesc.columbia.edu/courses/v1003/lectures/population/Tragedy%20of%20the%20Commons.pdf
http://eesc.columbia.edu/courses/v1003/lectures/population/Tragedy%20of%20the%20Commons.pdf
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формулирани в рамките на теоретичните 
социални дисциплини, бързо получават 
всеобщо разпространение и се използват от 
международните икономически организации 
при изработването на практически препоръки 
по отношение на  CPR.  Следвайки ги , 
правителствата на много развиващи се страни 
тръгват по пътя на агресивна национализация на 
природните ресурси, които традиционно са 
били използвани колективно от различни 
местни общности. Практическите резултати от 
национализацията на CPR, като правило, се 
оказват съвсем не такива, каквито се очаква. По 
наблюденията на Остром: „Много политически 
решения, изхождащи от убеждението, че 
рационалните индивиди безнадеждно са 
заключени в социалните дилеми, от които е 
невъзможно да излязат сами без стимули и 
санкции отвън, са претърпели пълен крах, 
утежнявайки тези проблеми, за смекчаването на 

3
които са били създадени.“  

Изследванията на Остром показват 
с е р и о з н и т е  д е ф е к т и  в  л о г и к а т а  н а 
ортодоксалния подход. Ïúðâî, âèäîâåòå áëàãà 
å íåäîïóñòèìî äà áúäàò ñìåñâàíè ñ 
ôîðìàòà íà ñîáñòâåíîñò, òúé êàòî íå 
ñúùåñòâóâà  íèêàêâî ñòðîãî âçàèìíî 
åäíîçíà÷íî ñúîòâåòñòâèå ìåæäó ôèçè÷åñêèòå 
õ à ð à ê ò å ð è ñ ò è ê è  í à  ð å ñ ó ð ñ è ò å  è 
èíñòèòóöèîíàëíèòå õàðàêòåðèñòèêè íà 
ðåæèìèòå çà ïîëçâàíå.  Следователно, в 
зависимост от конкретните обстоятелства, най-
предпочитаният правов режим за CPR може да 
бъде както частна, така и държавна, а също и 
колективна (комунална) собственост, както и 
режим на свободен достъп (фактически – 
отсъствие на собственост). Âòîðî, ïðàâíèÿò 
ðåæèì íà êîìóíàëíàòà ñîáñòâåíîñò íå 
òðÿáâà äà ñå ñìåñâà ñ ðåæèìà íà ñâîáîäíèÿ 
äîñòúï. Ако първият означава, че достъпът до 
ресурса е свободен само за членовете на 
определена конкретна група, при това при 
строго уговорени условия, то вторият означава, 
че достъпът действително е свободен за всички 
без изключение (класически примери за такива 
ресурси са световният океан и земната 
атмосфера). Вследствие, изводите, направени за 
режима със свободен достъп, е неправилно 
автоматично да се пренасят върху режима на 

комуналната собственост. Но именно от такова 
ф а л ш и в о  о т ъ ж д е с т в я в а н е  и з х о ж д а т 
многобройните политически препоръки, които 
експертите на международните икономически 
организации налагат на развиващите се страни. 

Е м п и р и ч н и т е  ко н т р а а р г у м е н т и , 
представени в трудовете на Остром, доказват, че 
съществуват стотици разнообразни примери 
(case studies), посветени на описанието и 
изучаването на практики за управление на 
ресурси, които се използват общо. Тези 
изследвания са свързани с най-различни видове 
ресурси – земни, водни, горски; свързани са 
както с малки локални общини, състоящи се от 
няколко десетки души, така и за много по-
големи общности, наброяващи десетки хиляди 
души; материалите са свързани както с 
развитите страни (САЩ, Канада, Испания, 
Япония, Швейцария), така и с развиващите се 
страни; засягат както институти, появили се 
наскоро, така и институти, просъществували 
много столетия (в някои случаи повече от хиляда 
години); провеждани са от представители на 
най-различни дисциплини – икономисти, 
политолози, социолози, антрополози, биолози. 
Остром първа се  опитва да  обобщи и 
систематизира този гигантски масив полеви 
наблюдения. Резултатите на този мета-анализ са 
п р е д с т а в е н и  в  з н а м е н и т ат а  ѝ  к н и г а 
�Óïðàâëåíèå íà ðåñóðñèòå çà îáùî 
ïîëçâàíå: åâîëþöèÿ íà èíñòèòóòèòå íà 

4êîëåêòèâíîòî äåéñòâèå�.  
Въпреки очакванията, разкриващата се 

пред нея картина има твърде малко общо с 
представите, които доминират в социалните 
дисциплини и се използват като ръководство за 
действия от правителствата едва ли не във 
всички страни на света. Остром се сблъсква с 
множество примери, при които ресурсите 
векове наред се използват съвместно от 
членовете на дадена общност без ни най-малки 
признаци на изтощение и деградация. Оказва се, 
че индивидите далеч не са така безпомощни при 
справянето с проблемите при използването на 
CPR,  както предполага  метафората  за 
„трагедията на общата собственост“ (свободния 
до стъп) ,  а  демонст рират  поразителна 

3   Ostrom, E. A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory 
of Collective Action // American Political Science Review. 1998. Vol. 
92.

3   Ostrom, E. A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory 
of Collective Action // American Political Science Review. 1998. Vol. 
Ostrom. E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions of 
Collective Action.  Cambridge Universi ty Press.  1990.  
http://wtf.tw/ref/ostrom_1990.pdf 

Åëèíîð Îñòðîì: Åâîëþöèÿ íà èíñòèòóòèòå çà...

http://wtf.tw/ref/ostrom_1990.pdf
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изобретателност при създаването на локални 
системи за управление на CPR. Това изобщо не 
се вписва в ортодоксалните представи за 
ресурси, които се използват общо. 

Ïúðâî, и това е най-важното, въпреки 
стандартните теоретични предвиждания 
индивидите притежават поразително висока 
с п о с о б н о с т  к ъ м  с а м о о р г а н и з а ц и я  и 
самоуправление; в повечето случаи локалните 
общности се оказват в състояние със собствени 
сили, без каквато и да е намеса отвън, успешно 
да се справят с проблема на колективното 
действие. Те са способни не само да постигнат 
съгласие при разработването и установяването 
на единни правила за достъп до общите ресурси, 
но и проявяват готовност активно да участват в 
мониторинга за спазването на тези правила и в 
налагането на санкции на нарушителите.

Âòîðî, ефективността на правилата за 
съвместно използване на CPR, формулирани от 
самите ползватели, като правило се оказва 
достатъчно висока. Благодарение на тези 
правила на много локални общества се удава в 
течение на векове и дори хилядолетия успешно 
д а  с е  с п р а в я т  с  о п а с н о с т т а  о т 
свръхексплоатация на ресурсите, благодарение 
н а  ч и е т о  с ъ х р а н я в а н е  и  у с т о й ч и в о 
възпроизводство е зависело тяхното оцеляване. 
Освен това, опитите на правителствата на много 
страни (най-вече развиващи се) да заменят тези 
стари „архаични“ институти с по-съвременни 
системи за ползване на CPR, изградени по 
последната дума на инженерната и управленска 
мисъл, в повечето случаи водят до обратния 
резултат. Има маса свидетелства, показващи как 
след такава замяна ресурсите, които устойчиво 
са се възпроизвеждали в продължение на 
столетия, започват бързо да деградират и се 
оказват на границата на изчезването. С други 
думи, институтите за самоорганизация и 
самоуправление, които продължително време 
по пътя на експеримента, по метода на пробите и 
грешките, формирани от самите ползватели на 
ре сурсите ,  показват  много  по-висока 
е ф е к т и в н о с т,  о т ко л ко т о  д ъ р ж а в н о т о 
р е г ул и р а н е ,  ко е т о ,  п о  з а м и с ъ л а  н а 
правителствата и обслужващите ги експерти, се 
въвежда, за да предотврати „трагедията на 
общата собственост“. Често с разрушаването на 
институтите, изградени на принципа на 
самоорганизацията и самоуправлението, бива 
разрушена и самата ресурсна база.

Òðåòî, институтите на самоорганизация и 
самоуправление, свързани с използването на 
CPR, се отличават с поразително многообразие. 
Не съществува универсален набор от правила, 
които да бъдат използвани винаги и навсякъде, 
за всички общества и за всички видове ресурси.

×åòâúðòî ,  формираната от самите 
ползватели система на достъп до CPR 
обикновено отчита и най-дребните подробности 
на околната физико-биологична среда. За 
правителствените чиновници отчитането на 
тези локални особености на природната среда 
представлява непосилна задача. По този начин, 
важно преимущество на такива системи пред 
централизираното държавно регулиране е това, 
че при тяхното изграждане се използват 
локални, твърде често не поддаващи се на 
вербализация неявни знания, които могат да 
бъдат придобити единствено в процеса на 
натрупване на практически опит.

Ïåòî, успешното решение на проблема на 
колективното действие не винаги се оказва 
възможно. В някои случаи опитите за решение 
със силите на самите ползватели на CPR търпят 
провал и тогава събитията започват да се 
развиват по сценария, описан с метафората 
„трагедия на общата собственост“.

Редица полеви изследвания, посветени на 
изучаването на алтернативни системи за 
у п р а вл е н и е  н а  C P R ,  с а  о с ъ щ е с т в е н и 
непосредствено от Остром. Най-известното от 
тях е проведено в Непал. В него се прави опит да 
се оцени сравнителната ефективност на 
иригационните  системи ,  създадени  и 
поддържани от самите селяни, и иригационните 
системи, построени и регулирани от държавата. 
П ол у ч е н и т е  р е зул т ат и  с а  о б р ат н и  н а 
очакванията. Става ясно, че системите от първия 
тип се намират като цяло в по-добро състояние, 
осигуряват на селяните по-големи количества 
в о д а  и  с п о м а г а т  п о в е ч е  с а  в и с о к а 
производителност на селскостопанското 
производство, отколкото системите от втория 
тип. Освен това, традиционните системи, 
управлявани от самите селяни, се възприемат от 
тях като по-справедливи, отколкото системите, 
управлявани от държавни служители.

К а к  е  в ъ з м о ж н о  п р и м и т и в н и т е 
съоръжения от трупи, камъни и глина да са по-
добри от най-новите съоръжения от желязо-
бетон,  проектирани от професионални 
инженерингови фирми и финансирани от 
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са дефинирани и границите на самия общ 
ресурс. Необходима е ясна дефиниция кой има 
право да се включва в действия по придобиване, 
както и в определяне на физическите граници на 
ресурсната система. Ако границите и/или 
индивидите, които могат да използват ресурса, 
не са определени, никой не знае кой го използва. 
Без определяне на границите на ресурса и 
затварянето му за „външни лица“, участниците 
са поставени пред риска ползите, които 
произвеждат, да бъдат „ограбени“ от други, 
които не са допринесли за това. Затова, за да 
имат минимален интерес при координирането 
на придобиването и подсигуряването на 
ресурса, някои от участниците трябва да могат 
да изключват други от правата на достъп и 
придобиване.

Âòîðè ïðèíöèï: Ñúîòâåòñòâèå ìåæäó 
ïðàâèëàòà è ìåñòíèòå óñëîâèÿ

Правилата за собственост, ограничаващи 
времето,  мястото,  технологията и/или 
количеството на ресурса, да са свързани с 
местните условия и с правилата, свързани с 
изискванията за труд, материали и/или пари. 
Този принцип се състои от две части: първата 
набляга на това, че правилата, отнасящи се до 
разпределението на разходите и задълженията в 
„жизнеспособните“ общности, са пряко 
свързани с разпределението на ползите и 
правата; втората набляга на това, че правилата се 
създават в съответствие с местните условия. 
Освен ако броят на ползвателите е толкова 
малък, че начинът на ползване не пречи на 
различните ползватели, се създават поне някои 
правила, свързани с това колко, кога и как се 
прибират различните продукти от ползвателите 
на ресурса. Правилата, съответстващи на 
местните условия, допринасят за опазването на 
общите ресурси. Унифицираните правила, 
създадени на ниво държава или регион, много 
рядко вземат предвид спецификата на 
атрибутите на ресурсите, които са използвани 
при създаването на правилата за ползване на 
определеното място.

Òðåòè ïðèíöèï: Ñïîðàçóìåíèÿ çà 
êîëåêòèâåí èçáîð

Повечето засегнати от оперативните 
правила да могат да участват в тяхното 
разработване и адаптиране. Институтите 
(системите), използващи този принцип, са в 

правителството или от международни донорски 
организации?  Отговорът  на  Остром е 
еднозначен: Ïðè÷èíàòà å â ðàçëè÷íèòå 
ñ ò è ì ó ë è  ï ð è  ô è í à í ñ è ð à í å ò î , 
ïðîåêòèðàíåòî, ñòðîèòåëñòâîòî è 
ðàáîòàòà íà ñèñòåìèòå. За разлика от 
правилата, наложени отгоре от държавата, 
правилата, разработени от самите селяни, са 
насочени към компенсиране на отрицателните 
стимули, с които им се налага да се сблъскват в 
тази специфична природна и културна среда, 
където протича тяхната дейност: „Тези правила 
могат да бъдат почти неразличими за външния 
наблюдател, особено когато са толкова добре 
усвоени от участниците, че даже не е нужно да 

5
бъдат споменавани.“

Ï ð èíöèï è  íà  èí ñ ò èò ó öèèò å  ç à 
6

êîëåêòèâíî äåéñòâèå
Изследвайки много различни ситуации 

при управлението на ресурсите за общо 
ползване, Остром забелязва, че използваните 
с п е ц и ф и ч н и  п р а в и л а  в  у т в ъ р д е н и т е 
организации се различават значително в 
различните случаи. При наличието на това 
голямо разнообразие от специфични правила, 
устойчивостта на тези организации не би могла 
да се обясни с липсата или наличието на 
определени правила. Остром стига до извода, че 
част от обяснението за тяхната устойчивост се 
базира на факта, че правилата се различават. Те 
отчитат специфичните характеристики на 
свързаните с тях физически системи, културни 
виждания и икономически и политически 
връзки, съществуващи при установяването на 
п р а в и л ат а .  Б е з  р а з л и ч н и т е  п р а в и л а , 
ползвателите не биха могли да се възползват от 
положителните характеристики на местните 
общи ресурси или да избегнат потенциални 
капани, които могат да се появят при някои от 
тях, но да не се случат при други.

Ïúðâè ïðèíöèï: ßñíî îïðåäåëåíè 
ãðàíèöè

Индивидите или домакинствата, които 
имат право да ползват части от общия ресурс, 
трябва да са ясно дефинирани, както трябва да 

5   Shivakoti, G., Ostrom, E. Improving Irrigation Governance and 
Management in Nepal. Oakland, CA: ICS Press, 2002.
6  Ostrom, E. Design Principles and Threats to Sustainable 
Organizations That Manage Commons, a paper for Workshop in 
Political Theory and Policy Analysis, Indiana University. 1999.

Åëèíîð Îñòðîì: Åâîëþöèÿ íà èíñòèòóòèòå çà...
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опасност представляват повтарящите се 
нарушения, които се наказват много по-сурово, 
като се стига дори от изключване от групата.

Øåñòè ïðèíöèï: Ìåõàíèçìè çà 
ðàçðåøàâàíå íà êîíôëèêòè

Участниците и техните официални 
представители имат бърз достъп до достъпни (с 
ниска цена) места за решаване на конфликти 
между участниците, или между участниците и 
официалните представители. Въпреки че 
наличието на механизми за разрешаване на 
конфликти не гарантира, че ползвателите ще 
могат  да  поддържат  т раен  институт а 
(системата), е трудно да си представим как която 
и да е комплексна система от правила може да се 
поддържа през времето без такива механизми. В 
някои от случаите тези механизми са понякога 
неформални и тези, които са избрани за лидери, 
са основните разрешаващи конфликтите.

Ñ å ä ì è  ï ð è í ö è ï :  Ì è í è ì à ë í î 
ïðèçíàâàíå íà ïðàâàòà çà îðãàíèçèðàíå

Правата на участниците да създават 
собствени институти не се оспорват от 
държавните власти. Ползвателите често 
създават собствени правила без да създават или 
притежават формални, правителствени 
юрисдикции. Ако външните правителствени 
организации приемат в минимална степен 
легитимността на тези правила, самите 
ползватели могат да ги прилагат самостоятелно. 
Но ако външните правителствени организации 
приемат, че само те могат да създават 
авторитетни правила, тогава е трудно за 
местните ползватели да поддържат общия 
ресурс, управляван от тези правила за 
продължително време.

Îñìè ïðèíöèï: Ðàçëè÷íè íèâà íà 
óïðàâëåíèå

Дейностите по придобиване, осигуряване, 
мониторинг, прилагане, разрешаване на 
конфликти и дейностите по управление, се 
организират на различни нива на управление. 
При по-големите системи е трудно да се 
изработят правила, които да отговарят на всички 
аспекти на осигуряването и използването им 
при система с едно ниво на управление. 
Например, правилата за разпределяне на водата 
към основните клонове на напоителната 
система, може да не са удачни за разпределяне 

състояние да създадат по-добри правила, 
съответстващи на местните условия, тъй като 
индивидите, директно взаимодействащи 
помежду си и с физическия свят, могат да 
променят правилата във времето, за да 
отговорят по-добре на специфичните местни 
характеристики. Те трябва да са в състояние да 
създадат добри правила, като поддържат 
разходите по промяна на правилата сравнително 
ниски. Наличието на добри правила само по 
себе си не е от значение за ползвателите, които 
трябва да ги спазват. Първоначалното приемане 
на задължението за спазване на правилата е 
лесен „ангажимент“. В действителност 
трудностите настъпват след създаването на 
организацията, когато са налице силни 
изкушения.

×åòâúðòè ïðèíöèï: Ìîíèòîðèíã
Извършващите мониторинг на условията 

и поведението на участниците отговарят пред 
тях или самите те  са  участници.  При 
дълготрайни институти мониторингът се поема 
основно от самите участници. Цената и ползата 
от мониторинга на определени правила не са 
независими от определения набор приети 
правила, нито пък са унифицирани за всички 
общи ресурси. Когато ползвателите създадат 
поне част от собствените си правила, те могат да 
се учат от опита си и да създават по-скоро 
приложими, а не неприложими правила. Това 
означава да се отделя внимание на цената за 
мониторинг и прилагане, както и ползите за 
тези,  които извършват мониторинга и 
прилагането.

Ïåòè ïðèíöèï: Ñòåïåíóâàíè ñàíêöèè
Участниците, нарушаващи оперативните 

правила, трябва да бъдат санкционирани (в 
зависимост от сериозността и съдържанието на 
нарушението)  от  други участници,  от 
официалните представители, отчитащи се пред 
у ч а с т н и ц и т е ,  и л и / и  от  д ве т е  с т р а н и . 
Първоначалните санкции при тези системи са 
учудващо ниски. Въпреки че често се приема, че 
участниците в системата няма да отделят време 
и усилия за санкциониране на действията 
помежду си, налице са доказателства, че това се 
случва. Както показва опитът, успешните 
системи използват градираща скала за санкции, 
които зависят от сериозността на нарушението и 
контекста, в който то е допуснато. Реална 
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портфейл на човечеството и те трябва да 
продължат да съществуват и през ХХI-ви век. … 
Ч е с т о  д е й с т в и я ,  и з в ъ р ш в а н и  о т 
международните донори и НПО, националните 
правителства и благотворителните фондове в 
името на защитата на околната среда, 
непреднамерено разрушават този социален 
капитал – общите отношения, общите норми, 
общите знания и представи, които векове са 
служили на ползвателите на CPR като опора, 
п о м а г а й к и  и м  д а  п о д д ъ р ж а т 
производителността на капитала. Стремежът да 
се съхрани биоразнообразието не трябва да води 
до разрушаването на институционалното 
разнообразие. Тези институти в момента са в 
огромна опасност било то поради това, че 
централните правителства просто не ги 
забелязват, било то поради това, че са смятани за 
неефективни. … Отсъствието на такива 
институти през ХХI-ви век води до огромни 
и ко н ом и ч е с к и  и  с о ц и а л н и  п р о бл е м и . 
Институтите на CPR в никакъв случай не са 
реликви от миналото. Колкото повече узнаваме 
за тях, толкова по-голяма е вероятността 
бъдещата по-ефективна политика да се 
изгражда при отчитане на силните страни на 
тези институционални форми, като се избягват 
политическите грешки от недалечното 

7минало.“

Êàêâî ãîâîðÿò åêñïåðèìåíòàëíèòå 
äàííè?

Обръщайки се от полевите изследвания 
към лабораторните експерименти, въпросът, на 
който иска да получи отговор Остром, звучи 
така: До каква степен резултатите от полевите 
н а б л ю д е н и я  с е  в ъ з п р о и з в е ж д а т  в 
контролируеми лабораторни условия? 

О б о б щ а в а й к и  р е з у л т а т и т е  о т 
експериментите, в които се моделират социални 
дилеми от  различен  вид ,  тя  стига  до 
заключението, че участниците, както и хората в 
реалните жизнени ситуации, при сблъскване с 
проблем на колективни действия, изобщо не са 
безпомощни. От теоретична гледна точка това 
изглежда като парадокс, който не се поддава на 
обяснение с термините на стандартния модел на 
р а ц и о н а л н и я  и з б о р .  О т  т е о р и я т а  н а 

на водата към земеделските стопани, ползващи 
един канал. В „жизнеспособните“ системи за 
общо ползване на ресурсите има тенденция да се 
създават по-малки (гнездови организации). Не е 
необичайно например да се открие голяма 
напоителна система, управлявана от един 
с т о п а н и н ,  с  п е т  н и в а  н а 
управление/организация, всяко от които със 
собствен набор от правила.

Следователно правилата, регулиращи 
достъпа до CPR, са ефективни в тези случаи, 
когато са разработени от самите ползватели; 
защитават се или от самите ползватели, или от 
о т го в о р н и  п р е д  т я х  с л у ж и т е л и  ч р е з 
използването на градираща скала от санкции; 
ясно определят кой, кога и при какви условия 
има право да ползва ресурса; разграничават 
областта на колективните решения, приемана от 
цялата група, и областта на частните решения, 
приемани от всеки член самостоятелно; 
разпределят разходите пропорционално на 
ползите; предвиждат специални места за бързо 
разрешаване на споровете; изградени са върху 
признаване на групата от останалата част от 
обществото. При такъв институционален 
дизайн проблемът на колективните действия 
започва да се разрешава ефективно. Влиза в 
действие механизмът на положителната обратна 
в р ъ з ка :  кол кото  п о веч е  с е  п еч е л и  от 
сътрудничеството, толкова по-силни са 
стимулите за взаимен мониторинг; колкото по-
действен е взаимният мониторинг, толкова 
повече се печели от сътрудничеството. С 
времето това води до налагане на нормите на 
колективно поведение до такава степен, че 
скъпоструващият външен контрол за спазване 
на установените правила се оказва ненужен. 

В съвременното общество социалните 
дилеми, възникващи по повод ресурсите с общо 
ползване не изчезват, а се усложняват и 
мащабите им нарастват. Нима не е свързан с 
ефективното разрешение на проблема с CPR 
такъв сложен съвременен институт като 
публичната (акционерната) корпорация? Нима 
не принадлежи към категорията ресурси, които 
се ползват общо, Интернет? Нима много от най-
н а б о л е л и т е  и  о с т р и  п р о б л е м и  н а 
съвременността – като например промяната в 
климата – не са свързани със съществуването на 
глобални CPR? Остром предупреждава: 
„Локалните, самоорганизиращи се институти, 
са най-важният актив в институционалния 

7    Ostrom E. Collective Action and the Evolution of Social Norms // 
Journal of Economic Perspectives. 2000. Vol. 14. № 3. 
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нисък от необходимото равнище; при това тези, 
които в началото демонстрират най-ниска 
степен на доверие към другите участници, след 
п о я в а т а  н а  в ъ з м о ж н о с т  д а  н а к а ж а т 
„провинилите се“, отделят най-голяма част от 
своите средства за налагането на санкции и по 
този начин се превръщат в най-активните 
поддръжници на кооперативно стта;  7) 
готовността да допринасяш за общественото 
благо силно зависи от контекста, т. е. от начина 
на структуриране на играта.

Всички тези факти не се вписват в 
стандартния модел на рационалния избор, 
доколкото „рационалните материалисти“ по 
принцип не трябва да финансират обществените 
блага; тяхното поведение не трябва да зависи от 
доверието или недоверието към другите играчи; 
ако по една или друга причина те стигат до 
разбирането на равновесната стратегия 
постепенно, по силата на натрупания опит, то 
колкото повече рундове има играта, толкова 
повече би трябвало да е времето, през което те 
биха прилагали именно тази стратегия; личното 
общуване в хода на играта, а така също и 
осъждащите изказвания от страна на другите 
играчи никак не би трябвало да се отразяват на 
тяхното поведение; те не би следвало да вземат 
участие във „финансирането“ на санкции по 
отношение на нарушителите; и накрая, тяхната 
стратегия не трябва да се променя в зависимост 
от особеностите на структуриране на игровата 
ситуация, степента на конкуренция между 
участниците, характера на комуникацията или 
типа санкции. За разлика от това резултатите от 
лабораторните експерименти се съгласуват 
добре с резултатите от полевите наблюдения, 
помагайки ни да разберем защо в реалните 
жизнени ситуации на хората все пак се удава да 
избягат от капаните, които ги дебнат при 
вземането на колективни решения.

Резултатите от експериментите на Остром 
нееднократно са възпроизвеждани в следващи 
изследвания и могат да се разглеждат като 
имащи надеждно емпирично потвърждение. За 
главна иновация при тези експерименти може да 
се смята това, че при тях в лабораторни условия 
успяват да бъдат възпроизведени на практика 
някои от важните фактори на реалната 
институционална среда, като директната 
ком у н и ка ц и я ,  с о ц и а л н и т е  н о рм и  и л и 
доброволното участие в налагането на санкции. 
Обръщането към тях, както свидетелстват 

некооперативните игри следва добре известният 
извод, че при повтарящи се крайни игри 
приносът на всеки играч за финансиране на 
обществено благо трябва да бъде нулев, и то не 
само в последния рунд, но и във всички 
предишни. Следователно общественото благо 
няма да бъде предоставяно от никого, тъй като 
всички играчи биха предпочели алтернативния 
(Парето-оптимален) изход, при който те биха 
имали възможност да потребяват това благо в 
обем, различен от нула.

Обаче данните от експерименталните 
изследвания, систематизирани от Остром, 
говорят друго: 1) в лабораторни условия 
участниците отделят за „финансиране“ на 
обще ственото  благо  от  40  до  60% от 
п р е д о с т а в е н и т е  и м  п о  у с л о в и я т а  н а 
експеримента средства в еднократните игри, а 
също така в първия рунд на повтарящите се 
крайни игри; 2) след първия рунд величината на 
вложените в общественото благо средства 
започва да спада, но никога на става нулева – 
дори и в последния рунд средно едва 70% от 
участниците намаляват своя принос до нула; 3) 
тези, които са убедени в готовността на другите 
участници да сътрудничат при решението на 
проблема на колективното действие, сами 
демонстрират по-висока склонност към 
кооперативно поведение; 4) натрупването на 
опит в играта води не до намаление, а до 
повишение на равнището на кооперативност: 
при преход от игра с малък брой към игра с 
голям брой рундове, темпът, с който намалява 
обема на вложените в общественото благо 
средства ,  намалява ,  а  не  нараства;  5) 
възможността за общуване лице в лице след 
всеки рунд с обсъждане на получените 
резултати осигурява по-високо равнище на 
кооперативност, като при това времето за 
общуване се използва от участниците не за 
манипулиране на очакванията на другите 
играчи, а за изработване на съвместна стратегия, 
получаване на взаимни обещания и рязко 
словесно осъждане на тази, по чиято вина се 
стига до лоши резултати (интересно е, че при 
комуникация чрез компютър, а не лице в лице, 
този ефект значително отслабва); 6) когато 
условията на експеримента допускат такава 
възможност, участниците отделят част от своите 
средства за наказание на тези играчи, които не 
изпълняват своите обещания и чийто дял във 
„финансирането“ на общественото благо е по-
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икономическа помощ за развиващите се страни, 
изградени на принципа „отгоре надолу“ (top-to-
down), настояващи за необходимостта от 
алтернативен подход, изграден на принципа 
„отдолу нагоре“ (down-to-top). Нейният анализ 
помага да се разбере причината, поради която 
политиката по отношение на ресурсите за общо 
ползване, която правителствата на развиващите 
се страни провеждат с подкрепата на Световната 
банка и други международни институции, в 
крайна сметка се води до провал. В много от 
случаите стремежът към запазване на 
биоразнообразието има фатални последици от 
г л е д н а  т о ч к а  н а  з а п а з в а н е т о  н а 
институционалното разнообразие. Заменяйки с 
централизирано управление институтите на 
с а м о о р г а н и з а ц и я  и  с а м оу п р а в л е н и е , 
правителствата на развиващите се страни, 
всъщност, унищожават социалния капитал, 
върху който е изградена дейността на много 
местни общества. Но ерозията на социалния 
капитал води и до деградация на самите 
п р и р од н и  р е с у р с и .  Н а  п р и н ц и п а  н а 
у н и ф и ц и р а н е  н а  и н с т и т у ц и о н а л н о т о 
пространство, от който явно или неявно 
изхождат програмите за помощ за развиващите 
се страни, Остром противопоставя принципа на 
запазване на институционалното многообразие. 
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експерименталните данни, дава възможност за 
формирането на доверие (trust) – най-важното 
средство за преодоляване на социалните 
дилеми. В контекста на социалните дилеми 
доверието може да бъде определено като 
готовност на индивида първи да предприеме 
кооперативни действия, като очаква ответни 
кооперативни действия от страна на останалите. 
Когато това очакване се оправдае, влиза в сила 
механизъм на положителна обратна връзка: 
доверието  стимулира  кооперирането , 
кооперирането стимулира доверието. Така 
високото равнище на доверие помага за 
поддържането на устойчиви взаимноизгодни 
отношения, осигурява получаването на 
кооперативен дивидент. 

Çàêëþ÷åíèå

До появата на работата на Остром в 
социалните науки господства гледната точка, 
според която проблемите на колективното 
действие нямат ефективно решение – поне в 
тези случаи, когато хората са оставени сами на 
себе си. Ако има изход, то това е единствено за 
сметка на намесата на държавата.  Остром 
отхвърля призивите на този ортодоксален 
подход, утвърдил се не само в академичната 
наука, но и в политиката. Нейните трудове 
разкриват огромен пласт от социалната 
реалност, който преди е оставал скрит от очите 
на изследователите. Те водят до истински обрат 
в представата на социалните дисциплини за 
възможностите за регулиране на ресурсите за 
общо ползване, и по-точно – в представите за 
способностите на „обикновените“ хора към 
самоорганизация и самоуправление.

Обобщавайки гигантски масиви от полеви 
данни, Остром демонстрира, че в много случаи 
обикновени хора, не притежаващи никаква 
специална подготовка, често и неграмотни, 
много по-добре успяват да се справят с различни 
с о ц и а л н и  д и л е м и  от  е кс п е рт и т е  и л и 
политиците. Оказва се, че много общества 
използват CPR от векове, без да ги разрушават, 
като поддържат достатъчно високо равнище на 
тяхната производителност. Под натиска на тези 
неопровержими емпирични данни в социалните 
науки се  случва истинска промяна на 
парадигмата. Остром е един от малкото 
изследователи, които предупреждават за 
н е е ф е к т и в н о с т т а  н а  п р о г р а м и т е  з а 

Åëèíîð Îñòðîì: Åâîëþöèÿ íà èíñòèòóòèòå çà...

http://see.efncp.org/download/bulgaria4.pdf
http://eesc.columbia.edu/courses/v1003/lectures/population/Tragedy%20of%20the%20Commons.pdf
http://eesc.columbia.edu/courses/v1003/lectures/population/Tragedy%20of%20the%20Commons.pdf
http://eesc.columbia.edu/courses/v1003/lectures/population/Tragedy%20of%20the%20Commons.pdf
http://wtf.tw/ref/ostrom_1990.pdf


70 “БИЗНЕС ПОСОКИ”

Ostrom, E. Design Principles and Threats to 
Sustainable Organizations That Manage Commons, 
a paper for Workshop in Political Theory and Policy 
Analysis, Indiana University. 1999.

Ostrom E. Collective Action and the 
Evolution of Social Norms // Journal of Economic 
Perspectives. 2000. Vol. 14. № 3.

Shivakoti, G., Ostrom, E. Improving 
Irrigation Governance and Management in Nepal. 
Oakland, CA: ICS Press, 2002.



“БИЗНЕС ПОСОКИ” 71

Åâðîïåéñêàòà èíèöèàòèâà çà ìàñîâè îòâîðåíè îíëàéí êóðñîâå...

83% of the regular students at MIT have used the 
MOOC platform for substantial part of their 
coursework in at least one course unit. This fact 
shows that a proper integration of MOOCs in higher 
education could contribute for more effective use of 
teaching time and a flexible learning offer to 
traditional students and lifelong learners.

MOOCs - International context
The appearance of disruptive innovation like 

MOOCs has the potential to transform higher 
education and create new competition and centres 
of excellence among universities worldwide 
(European Commission, Directorate-General for 
Education and Culture 2014, page 12). Concerning 
the European MOOCs perspective even though the 
MOOCs initiatives exist in Europe, the biggest 
shifts are taking place in other regions of the world 
mainly the USA and some Asia countries. For 
example, the three main MOOC providers in the 
USA offer hundreds courses, with several million 
users worldwide, the European universities 
providing MOOCs are far from these levels of 
achievements.

Currently MOOCs get so much attention and 
cause controversial discussions which gives hope 
that this might inspire a much broader debate on 
learning and teaching in higher education. In this 
context the two most crucial issues at stake are 
currently the question of the issue of awarding 
credits and the business model. In his paper 
“Massive Open Online Courses” Gaebel cites Philip 
Butler, senior e-learning adviser at the University of 
London Computer Centre, who has expressed his 
hope that European MOOCs initiatives “did not 
become a marketing exercise for more prestigious 
universities” which “finding themselves in a 
competitive market for attracting students have seen 
Moocs as a commercial opportunity” …and have 
focused on the business goals rather than on the 
pedagogical aims and objectives. If this happened 
those universities “who have strong, established 
brands will hold the advantage.” (Gaebel 2013, p. 
10)

Current state of the European MOOCs 
initiatives

Available details concerning the current state 
of the European MOOCs initiatives are provided by 
the European MOOCs scoreboard integrated in the 
Open Education Europa /OEE/ portal. The aim of 

Selwyn, Bulfin, & Pangrazio (2015) state that 
“MOOCs are courses available to masses of online 
learners for little or no cost”. The boost of MOOCs 
initiatives in Europe, and especially in Bulgaria, is 
connected with several crucial issues - issue of 
awarding credits, the need of relevant infrastructure 
and appropriate business model, and last but not 
least issue of appropriate adaptation to the local 
cultural context, specific educational needs, gaps 
and necessities. MOOC paradigm contributes the 
companies, HEIs, governments and entrepreneurs 
to change the face of teaching and learning, the 
structures set up to provide these services, and the 
vision for lifelong learning. The number of the 
Massive Open Online Courses (MOOCs) is 
increasing exponentially across the globe. 

Harvard University and the Massachusetts 
Institute of Technology which jointly founded the 
leading MOOC provider edX conducted a study 
called HarvardX and MITx: Two Years of Open 
Online Courses Fall 2012-Summer 2014 (Ho et. Al 
2014). The study covers 68 courses with 1.7 million 
participants and 10 million participant hours and for 
the moment is one of the largest studies done on 
MOOCs. The survey report is documented that the 
development of MOOCs had had significant impact 
on regular courses in Harvard and MIT. It is said that 
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leader in MOOCs development. Italy and Portugal 
improve their performance either. The available 
data clearly illustrate the lack of participation from 
The Eastern European countries lagging behind the 
European initiatives in the MOOCs development. 

Spain, United Kingdom, France, Germany, 
and Netherland, all appear in the top 5 of the 
European MOOCs providers. The Nordic countries 
(Denmark, Finland, Norway and Sweden) have also 
stable performance and close the group in the sub-
region. In Southern Europe, Spain is the absolute 
leader in MOOCs development. Italy and Portugal 
improve their performance either. The available 
data clearly illustrate the lack of participation from 
The Eastern European countries lagging behind the 
European initiatives in the MOOCs development. 

During the last years the efforts of the 
European Higher Educational Institutions 
regarding the development of massive open online 
courses started multiplying rapidly and the average 
growth has been steady. 

The table on Figure 2 presents the most recent 
available data about the distribution of the European 
MOOCs by countries and by subject domains. The 
current state of the MOOCs distribution in Europa 
countries shows that the performance of the group 
of Western European countries is strong. 

Spain, United Kingdom, France, Germany, 
and Netherland, all appear in the top 5 of the 
European MOOCs providers. The Nordic countries 
(Denmark, Finland, Norway and Sweden) have also 
stable performance and close the group in the sub-
region. In Southern Europe, Spain is the absolute 
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some important aspects for improvement but for the 
moment this is the most comprehensive source of 
information about the European MOOCs 
initiatives. The figure below, representing the data 
provided by European MOOCs scoreboard about 
the EU and Non-EU initiatives up to the middle of 
2015, shows that the MOOCs are still of high and 
seemingly growing interest  a t  European 
universities. Nevertheless the European initiatives 
in the MOOCs development are lagging behind the 
Non-EU achievements in this domain.

the Open Education Scoreboard is to highlight the 
huge potential that European institutions have in the 
world of MOOCs and to help visualize this potential 
by compiling the existing European-provided 
MOOCs available on different open websites. 

All of the MOOCs accounted for in the 
Scoreboard are the registered in the MOOC 
aggregator on the OEE website (i.e. MOOCs which 
are not registered are not taken into account even if 
provided by the European institutions). Taking into 
account the above could be concluded that there are 

Figure 1  Non-EU MOOCs Initiatives versus EU MOOCs Initiatives
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If we consider MOOC as a form of open 
education offered free through online platforms and 
taking into account the initial philosophy of 
MOOCs to open up quality higher education to a 
wider audience. It is very important to see how this 
paradigm is integrated in the HE systems in Europe 
and what is the current state regarding the 
recognition of the knowledge and skills gained 
through MOOCs. The establishment of systems for 
the recognition of all forms of prior learning has 
become one of the central themes not only in the 
higher education sector, but also in all other sectors 
of education and training. Along with the 
recognition of prior formal learning particular 
emphasis is being put on the need to enhance the 
recognition of the knowledge and skills gained 
through non-formal and informal learning 
(European Commission/EACEA/Eurydice, 2015). 
From the learner's perspective, the recognition of 
prior learning is most commonly undertaken with 
one of the following objectives: 

џ to gain admission to a higher education 
programme or 

џ to progress in higher education studies.
As far as alternative access to higher 

education is concerned, the overall picture across 
the European Higher Education Area /EHEA/ 
shows that in 22 higher education systems (most of 
them in Western Europe) at least one such 
alternative route to higher education exists, while in 
the remaining 25 systems for which data is available 
the access to higher education still depends on the 
possession of an upper secondary school leaving 
certificate (general or vocational). 

The subject domains most well provided with 
European MOOCs could also be distinguished as 
follows: Science and technology, Social Sciences, 
Applied Sciences and Humanities. As is visible 
from the total results, the Business domain is very 
close to the top 5 group of best-developed domains 
but obviously more efforts have to be concentrated 
in this direction.

The first Bulgarian MOOC has been 
registered in the Open Education Europa portal in 
the second half of the 2015 (which is more than 3 
years after the majority of the other EU countries).

MOOCs – institutional recognition 
practice

Despite the undisputable benefits of MOOCs 
quite obvious from their first appearance back in 
2008 and the exponentially raised number of the 
unique registered learners (Dhawal 2014), on the 
other hand, they have also received extensive 
critique.Course providers have made clear from the 
beginning that they would not award credits for 
MOOCs. This is in a contradiction with the spirit of 
recognition of learning, regardless where and how it 
takes place. Daniel (2012) criticises that the award 
of credits is thus not determined. Among the 
members of the European University Association 
there is general consensus that the MOOCs should 
be closely monitored, but also that beyond the 
present excitement, it would be important to analyse 
innovative learning provision trends, and also 
consider implications for institutional recognition 
practice and definition of degrees (Gaebel et. al. 
2014).

Figure 2 Distribution of EU MOOCs per Country and per Subject
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education institutions or programs are open to 
admission on the basis of recognition of prior 
learning. In the remaining 17 systems, recognition 
of prior non-formal (MOOC learning including) 
and informal learning is not used at all, neither for 
admission to nor for progression in higher 
education. This result outlines the validation of 
MOOC learning as a very important issue.

Networked Readiness Index – the capacity 
of EU countries to leverage ICT for increased 
competitiveness

According the Annual report for 2015 issued 
by Visiongain (MOOC Market 2015-2020) the 
MOOC's market is exhibiting great potential to 
grow exponentially over the next few years. 
MOOCs appears as a very advantageous and 
commercially interesting solution for many 
companies looking to implement effective training 
programs for employees, MOOCs have the 
potential to revolutionize the corporate learning 
industry. The growing number of connected 
devices, high enrolment rates in MOOCs, the 
increasing acceptance of MOOCs based training in 
enterprises around the globe and the increasing 
demand for low cost, high quality and globalised 
education could be considered as main reasons for 
the substantial uptake of the technology. In this 
context, the assurance of an appropriate MOOCs 
infrastructure, efficient business model and 
validation process are among the aspects which 
mirror the capacity of the enterprises to leverage 
ICT for increase of their competitiveness.

The figure above clearly shows that in more 
than half of the systems (28), including Bulgaria, it 
is still not possible for candidates to be admitted to 
higher education on the basis of the recognition of 
prior non-formal and informal learning. In those 
countries, all higher education candidates must hold 
a higher education entry qualification (or pass an 
entry exam). 

In the report of EUA about the results of the 
mapping survey conducted in 2014 more than 240 
HEIs from 38 European systems (EU and wider 
Europe) have been asked whether they would award 
credits for their own MOOCs. 12 of the 31 
institutions said they award credits to all students 
(2), only to their own students (4), on a case-by case 
basis (1) or by means of a competence-based 
assessment (5). Of the 19 other institutions that do 
not award credits, 13 award completion certificates 
(although one notes that the certificate is awarded 
by Coursera). One institution also has plans to 
award credits (Gaebel et.al. 2014, p.68).

According the survey of Bologna Follow-up 
Group cited in the annual report 2015 of Eurydice 
titled “The European Higher Education Area in 
2015: Bologna Process Implementation Report” 
(European Commission/EACEA/Eurydice, 2015, 
page 125) in the majority of cases (20), recognition 
of non-formal and informal learning can only lead 
to a limited number of credits. In 19 systems, mainly 
in the South-East, prior non-formal and informal 
learning cannot be taken into account/ accredited 
towards fulfilment of a HE study program. In 2 of 
the 19 countries (Austria and Iceland), some higher 

Figure 3   Recognition of non-formal and informal education (European Commission/EACEA /Eurydice, 2015)
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enterprises. By this reason the results of innovation 
becoming more inclusive, because many new 
entrepreneurs focus their efforts on filling market 
gaps close to home. Kende argues that policymakers 
can focus on ensuring of the appropriate 
infrastructure in order to foster this new source of 
startups. 

The group performance of Western European 
countries is also strong. The Netherlands (4th), 
Switzerland (6th), the United Kingdom (8th), and 
Luxembourg (9th) all appear in the top 10. Ireland 
(25th) has been stable since 2012, and France (26th) 
- which has lost three places since 2012 - closes the 
group in the sub-region. The next figure represents 
the ranking results about the top 10 European 
countries harnessing information technology.

In Southern Europe, Portugal (28th, up five), 
Italy (55th, up three), and Greece (66th, up eight) 
improve significantly from last year on the back of 
major improvements in government usage, whereas 
Malta (29th), Spain (34th), and Cyprus (36th, up 
one) remain quite stable. These largely positive 
trends contribute to narrowing Southern Europe's 
gap with the rest of the region, which had been 
widening since 2012. The Eastern European 
countries that have joined the European Union (EU) 
since 2004: Slovenia (37th, down one), the Czech 
Republic (43rd, down one), Hungary (53rd, down 
six), Croatia (54th, down eight), and the Slovak 
Republic (59th, no change) are either stable or 
losing ground. Meanwhile Poland has entered the 
top 50 (with 4 places up), and Romania (with 12 
positions up) has reached 63rd place, ahead of 
Bulgaria (73rd). The next figure represents the top 
10 countries harnessing information technology 
ranking only for Europe.

Figure 4  Top 10 countries harnessing information 
technology (European dimension)

The World Economic Forum measures the 
capacity of countries to leverage ICTs for increased 
competitiveness and well-being trough the complex 
indicator Networked Readiness Index /NRI/. The 
annual report (NRI 2015) presents the results of 
ranking which covers 143 countries. In the NRI 
annual report is put special accent on the use of ICTs 
f o r  i n c l u s i v e  g r o w t h  e s p e c i a l l y  v i a  e -
entrepreneurship on the open Internet. Authors 
outline the main reasons that determine the 
education as a critical component of innovative 
startups. From one side, it provides a general 
background in fields of interest, and from the other 
side it facilitates the detection of the current market 
gaps and identification the specific knowledge 
required to help fill the gaps. In this context MOOCs 
are considered as a way to lower the cost and 
increase the reach of educational resources, thereby 
removing significant roadblocks to education. The 
three crucial challenges that must be addressed if we 
are to maximize the potential of ICTs in education 
are considered:

џ Reforming telecommunications, which 
must include a drive to ensure that teachers / 
lecturers and students, accessing ICT support, have 
stable and high-speed network connectivity, 
however remote their locations may be;

џ Delivering quality digital educational 
content, which must provide in-depth focus on the 
quality and availability in multiple languages, 
especially targeted at educators;

џ Embracing collaboration, which must take 
advantage of networked collaboration tools and 
social networking in order to develop mechanisms 
that bring educators of teachers together to pool 
expertise and share content.

The success of the MOOCs is based on the 
fundamental assumption that the lifeline of 
technology is readily available. Currently many 
developing countries face severe infrastructure 
issues connected with the supply of electricity and / 
or the requisite bandwidth. In Europe the situation is 
better but in the Eastern European countries 
(especially their rural regions) some of these 
infrastructure problems still exist though not with 
the same sharpness as in the developing countries.

In the NRI annual report Michael Kende from 
the Internet Society emphasizes that the activity of 
innovation becomes more inclusive because more 
people—across countries and income levels, 
education and gender—are able to create new 
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macroeconomic framework and good health and 
education and the last ranking results show this in an 
ultimate way. The figure 5 shows the top ten most 
competitive economies in the world. More than 
50% of them are European countries – Nordic 
countries and countries form Western Europe. The 
figure 6 shows the ten most competitive Emerging 
and Developing European countries. 

The overview of the GCI shows that the most 
advanced European economies have recovered to 
their pre-crisis level of competitiveness. As in 
previous years, they fill all the top positions in the 
rankings. Yet some disparity remains, with some 
Eastern and Southern European countries 
occupying the lowest rankings in this group: most 
notable is Greece, which at 81st place is the least 
competitive economy of this group. 

The long period of economic instability 
(almost a decade) and a double-dip recession have 
eroded trust in public institutions in most advanced 
economies, especially in Southern Europe. At the 
same time, the quality of infrastructure there is 
improved thanks to heavy investments and 
increased market competition. The firms from this 
part of the Eurozone show signs of convergence 
with their northern counterparts. 

As a conclusion, the performance of 
countries largely mirrors their position on the 
development ladder: a higher level of income is 
typically associated with a higher NRI score.

The World Economic Forum defines 
competitiveness “as the set of institutions, policies, 
and factors that determine the level of productivity 
of a country”. The Global Competitiveness Report 
/GCR/ (GCR 2015) published by the World 
Economic Forum. In this Report more than 140 
countries are ranked on the base of the Global 
Competitiveness Index /GCI/. Many determinants 
drive productivity and competitiveness. Among the 
classical and neoclassical ones, more recently the 
focus is extended also to other mechanisms such as 
education and training, technological progress, 
macroeconomic stability, good governance, firm 
sophistication, and market efficiency, among others. 
Through a systematic assessment of the drivers of 
productivity, the Report identifies priority areas for 
structural reforms and plays a role of a guide and 
monitoring tool all stakeholders to steer their 
actions towards enhanced competitiveness. It is not 
possible to maintain high level of competitiveness 
without well-functioning public and private 
institutions, appropriate infrastructure, stable 
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university-industry collaboration. (European 
Investment Bank 2016).

Performance of EU Innovation Systems

The European Innovation Scoreboards (EIS 
2015) provide a comparative assessment of research 
and innovation performance in Europe. Assessment 
of the research and innovation performance of the 
EU Member States and the relative strengths and 
weaknesses of their research and innovation 
systems helps Member States assess areas in which 
they need to concentrate their efforts in order to 
boost  their  innovation performance.  The 
measurement framework distinguishes between 3 
main types of indicators (Enables, Firm activities, 
Outcomes) and 8 innovation dimensions, capturing 
in total 25 different indicators.

џ Enables – put the focus on innovation 
dimensions: Human resources; Open, excellent and 
attractive research systems; Finance and support.

џ Firm activities - capture the innovation 
efforts at the level of the firm, grouped in 3 
innovation dimensions: Firm investments, 
Linkages & entrepreneurship; Intellectual assets.

џ Outputs - cover the effects of firms' 
innovation activities in 2 innovation dimensions: 
Innovators; Economic effects.

Member states are classified into four 
performance groups based on their average 
innovation performance. Average performance is 
measured using a composite indicator building on 
data for 25 indicators going from a lowest possible 
performance of 0 to a maximum possible 
performance of 1. The EU countries which have 
innovation performance well above that of the EU 
averag are called Innovation leaders. The countries 
with innovation performance above or close to that 
of the EU average are called Innovation. Moderate 
innovators are the countries with innovation 
performance below EU average. Modest innovators 
are the countries with innovation performance well 
below that of the EU average.

In line with the 2015 annual report Sweden 
keeps again the innovation leadership. It is followed 
by Denmark, Finland, and Germany as European 
Innovation Leaders. Compared to 2014, innovation 
performance has increased in 15 EU countries, 
while it declined in 13 others. In the updated version 
of the European Investment Bank report for 2016 
are identified three main reasons for Europe's 

The results from GCR demonstrate a divide 
in Europe between reformist countries and the other 
countries. In France, Ireland, Italy, Portugal, and 
Spain, is observed significant improvement in the 
areas of market competition and labor market 
efficiency thanks to the reforms these countries have 
been implementing. By contrast, Cyprus and 
Greece have failed to improve in these pillars. (GCI 
2015)

It is undisputable that the technology is 
increasingly essential for firms' competitiveness 
and prosperity. The technological adoption category 
assesses the agility with which an economy adopts 
existing technologies. Technology is understood as 
a concept covering not only products but also 
processes and organization methods, all linked by 
the common factor of enhancing efficiency in 
production. In addition, technology adoption 
contributes to an innovation ecosystem.

There are two sources of technology 
adoption: local firms can invest to bring in 
technology from abroad or from other sectors or 
companies, and a country can exploit spillovers 
from the foreign direct investment of international 
companies.

Consequently, the wider is the gap between 
foreign technology and the technology available in 
the country - and the longer is the gap between 
invention and its adoption - the more difficult is the 
new technologies to be imported. In this context the 
educational technologies are not an exception.

The EU spends about 6% of its GDP (2011) 
on education, almost all financed by the public 
sector. Current expenditure accounts for 90% of 
this, mostly for teaching and the operation of 
facilities. At about 9% is invested in facilities such 
as equipment and schools buildings.  By 
comparison, US education spending is 7.3% of GDP 
with a 30% private sector contribution, in particular 
for higher education, which is used especially for 
provision of incentives for greater business 
orientation of higher education and research. 
Expenditure per pupil in the US is 30% and 40% 
higher for pre-primary and school education and 
double for tertiary education. (EIB 2015, p. 30)

Indicators assessed by the World Economic 
Forum suggest that the EU performs worse than the 
US, Japan or South Korea across a range of 
innovation environment dimensions. The largest 
gaps with respect to the US are in company 
spending on research and development and 
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and national developments are required, policy 
makers and university associations and networks 
should facilitate dialogue and exchange among 
them. 

European universities have to strengthen 
their efforts in the MOOCs development and 
provision as soon as possible otherwise all the space 
will be filled by initiatives coming from other 
places. The motivation to establish MOOCs, in 
Europe, cannot be the same as in the United States or 
in the other regions of the world, there should be a 
European dimension to this because the socio-
economic context, the cost of education, the role of 
the state to define the university strategy, are 
completely different.

The fact that MOOCs require big investment 
but in the same time do not guarantee immediate 
returns is certainly another reason for caution, 
particularly in times of economic and financial 
crisis. It is not possible to expect a big progress in 
MOOCs if an additional funding are not available 
and appropriate adjustments of the regulatory 
frameworks that support the activities of 
universities (staff and students) and their 
institutional partners are not ensured.
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господстващата земеделска практика в селското 
стопанство и решава световния продоволствен 
проблем. Настъпващите климатични промени, 
както и очертаващата се ресурсна зависимост на 
земеделието по отношение на обработваема 
земя, горива и др., правят все по-наложителни 
обаче, промяната в мисленето на земеделските 
стопани и начините за производство на 
земеделска продукция. Алтернативно решение 
на тези проблеми е консервационното 
земеделие. Това всъщност е термин, с който се 
обозначават редица земеделски практики, 
насочени към съхраняване на почвените 
ресурси, минимизиране на разходите за 
производство и повишаване устойчивостта на 
д о б и в и т е  в  д ъ л г о с р о ч е н  п л а н . 
Консервационното земеделие се базира на три 
основни принципа според FAO (Oрганизация по 
прехрана и земеделие на Обединените нации), а 
именно: минимална обработка на почвата, 
перманентна растителна покривка и ротация на 
културите [12]. Изследването на прилагането на 
една или друга система на земеделие може да 
включва различни индикатори, свързани с всяка 
от подсистемите й. Тази статия си поставя за цел 
на база анализ на подсистемата на торене, да 
установи към коя от системите на земеделие 
спада  прилаганата  в  България масова 
земеделска практика.

Òðàäèöèîííî çåìåäåëèå è àíàëèç íà 
âëîæåíèòå òîðîâå â Áúëãàðèÿ ïðåç ïåðèîäà 
2007-2014 ã.

Д ъ л го год и ш н о т о  п р и л ож е н и е  н а 
конвенционално земеделие води до нарушаване 
на изградения кръговрат на хранителните 
веще ства ,  характерен за  е сте ствените 
еко системи и  увеличава  скоро стта  на 
постъпване на органичното вещество в 
абиотичния компонент. Поради нарушеното 
функциониране на агро-екосистемите и 
постъпването на незначителни количества 
органични вещества в тях, се наблюдават 
съществени загуби на хранителни елементи и 
намаляване на почвеното плодородие. Това от 
своя страна синтезира  необходимостта от 
компенсиране  на последното от страна на 
човека с невъзстановима енергия под формата 
на минерално торене. В тази връзка аграрната 
наука още в средата на 20 век започва да се 
з а н и м а в а  с  п р о б л е м и т е ,  с в ъ р з а н и  с 

Âúâåäåíèå
В съвременната земеделска практика се 

прилагат различни системи на земеделие. 
Системата на земеделие включва няколко 
основни елемента и подсистеми в това число: 
сеитбооборот, система на обработки, система на 
торене, семепроизводство, борба с плевелите, 
защита от болести и неприятели и борба с 
ерозията. Всяка система решава по различен 
начин въпросите, свързани с начините за 
производство. Изучаването на тези начини, в 
търсене на висока продуктивност, съчетана с 
устойчиво използване на природните ресурси, 
ни дава основание да разглеждаме две основни 
системи на земеделие, всяка носеща своите 
характерни белези. Това са конвенционалната 
( н а р и ч а н а  о щ е  т р а д и ц и о н н а )  и 
консервационната система на земеделие. 
Конвенционалната система, която е базирана на 
високи вложения на фактори на производството 
и голям брой механични обработки все още е 
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влияние на торенето върху качеството на 
добивите и запазването или повишаването на 
плодородието на почвата. Задължителният 
критерий, на който трябва да отговаря системата 
на торене, е икономическата ефективност. 
Системата на торене трябва да гарантира 
планомерно прилагане на торовете на всяко поле 
в течение на продължителен период от време. 
Пред нея стоят следните задачи:

џ у в е л и ч е н и е  н а  д о б и в а  о т 
селскостопански култури;

џ повишаване и постепенно изравняване 
на плодородието на полетата;

џ ефективно използване на торовете с 
повишаване темпа на интензификация на 
производството и опазване на околната среда.

Трябва да посочим още, че системата на 
торене трябва да се основава на балансовия 
метод с отчитане на потребностите на културите 
от хранителни вещества и максималното 
използване на местните органични и други 
торове, както и различни пригодни за това 
отпадни продукти.  С цел икономия на 
финансови средства минералните торове следва 
да се прилагат ограничено. Също така от 
изключителна важност е да се осигури 
максимална възвръщаемост на използваните 
торове чрез по-пълното им усвояване за 
повишаване на добивите и тяхното качество. За 
т о в а  е  н е о б х о д и м о  д а  с е  п р и л а г а т 
високоефективни методи за внасяне на торове 
като локално подхранване. В тази връзка 
намираме за необходимо да посочим, че според 
данни на Отдел „Безопасност и качество на 
храните“ (ОДБХ) и подготвяните ежегодни 
аграрни доклади у нас като цяло се наблюдават 
колебания на употребените количества торове, 
изразени като азот, фосфор и калий (виж табл. 1).

интензивните обработки и ролята им за 
управлението на хранителния баланс на 
почвите. Забелязват се първите негативни 
тенденции, свързани с проблеми като ерозия, 
уплътняване на почвите, влошаване на 
структурата, понижаване на плодородието. Тези 
тенденции, както и нарастващите цени на 
ресурсите в световен мащаб, пораждат стремеж 
към минимизиране на обработките и преход към 
нискоразходни и еко съобразни начини за 
производство.

Широко прилаганите традиционни 
технологии, базирани на оран с обръщане на 
почвения пласт, не гарантират защита на 
почвата от ерозия. Стандартната агротехника 
създава ерозионно податливи площи, на които, в 
резултат разпрашаването на повърхностния 
слой почва, се появява усилена водна и ветрова 
е р о з и я .  О б р а б от кат а  т р я б в а  д а  бъ д е 
почвозащитна, влагозадържаща, с минимални 
разходи, способстваща подобряването на 
почвената структура.  С цел осигуряване на 
необходимите елементи за получаване на 
желаните добиви, се използват различни 
минерални и органични торове. В тази връзка 
ще посочим, че системата на торене в 
сеитбооборота на стопанствата представлява 
организационно-стопански, агрохимически и 
агротехнически комплекс от мероприятия, 
насочени към научно обосновано прилагане на 
различни видове торове, при които  се 
предвижда видът на торовете, нормите на 
торене, сроковете и методите за внасянето им. 
Съставя се план с биологическите особености 
на културите, планирания добив, почвено-
климатичните условия, остатъчното влияние на 
тора, особеностите на всяко поле, баланса на 
хранителните вещества в сеитбооборота, 

Таблица 1 
Употребени количества минерални торове в тона активно вещество за периода 

2007-2014 г. в България (тон) 
 

Година Азот Фосфор Kалий Всичко 
2007 177 936 29 607 13 516 221 059 
2008 173 917 30 558 12 950 217 425 
2009 177 553 30 661 11 823 220 037 
2010 199 083 39 034 20 799 258 916 
2011 192 357 29 550 14 351 236 258 
2012 235 386 47 633 23 848 306 867 
2013 258 856 26 695 19 725 305 276 
2014 322 004 64 459 32 295 418 758 

Източник: БАБХ; Аграрни доклади на МЗХ 



употребените количества торове спрямо 
п р е д хо д н а т а  г о д и н а ,  п о с л е д в а н о  о т 
чувствително увеличение на общото използвано 
количество през 2012 г. спрямо 2011 г. През 2013 
г. се повишава използваното количество азотни 
торове, но намаляват количествата фосфорни и 
калиеви торове. Данните на ОДБХ за 2014 г. 
показват значително увеличение на всички 
употребявани торове спрямо всяка една от 
предходните години от разглеждания период.

Изменението в количествен аспект на 
използваните минерални торове за периода 
2007-20014 г. в България е представено на фиг. 1. 
От нея ясно се вижда, че най-голямо увеличение 
н а  и з п ол з ва н и т е  кол и ч е с т ва  и ма  п р и 
фосфорните торове – близо 2,5 пъти през 2014 г. 
спрямо 2013 г.

От таблица 1 се вижда, че през 2008 г. има 
известен спад на вложените количества азотни и 
калиеви торове и незначително увеличение на 
фосфорните спрямо 2007 г. През 2009 г. в 
страната са употребени: 177 553 т азотни торове 
(N); 30 661 т фосфорни торове (Р2О5) и 11 823 т 
ка лиеви  торове  (К2О) ,  ко ето  показва 
увеличаване на използваните азотни торове 
спрямо предходната година и намаляване на 
използваните калиеви торове. По данни на 
Националната служба за растителна защита 
(НСРЗ), през 2010 г. в страната са употребени: 
азотни торове – 199 083 тона (изразени като 
азот); фосфорни торове – 39 034 тона (изразени в 
Р2О5) и калиеви торове – 20 799 тона (К2О), т.е. 
наблюдава се увеличаване на всички използвани 
торове спрямо предходната година. От своя 
страна през 2011 г. е отчетено намаляване на 
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Ôèã. 1. Òåíäåíöèè â óïîòðåáåíèòå êîëè÷åñòâà ìèíåðàëíè òîðîâå ïî ãîäèíè

Интерес представлява и размерът на наторените площи. По този показател следва да 
посочим, че през 2007 г. азотни торове са използвани за 19 726 хил. дка, фосфорни – за 1 745 хил. 
дка, а калиеви – за 953 хил. дка (виж табл. 2.).
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с азотни торове площи; 67% увеличение при 
наторяването с фосфорни торове и 77% 
повишение на калиевите торове.

П р о с л ед я ва н е то  н а  п р ом е н и т е  в 
количествата минерални торове по видове, 
използвани от стопанствата през периода 2007-
2014 г. показва тенденция на рязък спад при 
площите, наторени с азотни и фосфорни торове 
(виж фиг. 2). При използването на калиевите 
торове се наблюдава непрекъсната тенденция на 
плавно завишаване на количеството площи, 
наторявани с тях.

През следващата година от периода – 2008 
г. – се наблюдава известно повишаване на 
употребените количества торове, като това 
повишаване продължава и през 2009 г. за 
азотните и фосфорните торове, но не и за 
калиевите, при които има спад. През 2011 г. и 
2012 г. се наблюдава повишаване на площите, 
наторени и с трите вида торове.  През 
следващите две години от разглеждания период 
е  о т ч е т е н а  р а з н о п о с оч н а  п р о м я н а  в 
наторяваните площи. Като цяло можем да 
обобщим, че в края на периода (2014 г.) има 
приблизително 15% увеличение при наторените 

Таблица 2. 
Наторени площи с азотни, фосфорни и калиеви торове за периода 2007-2014 г. в 

България (в хил. декари) 
 

Година 
Наторени площи 

с N 
Наторени площи 

с Р2О5 
Наторени 

площи с К2О 
2007 19 726 1 745   953 
2008 20 687 2 180 1 634 
2009 21 905 3 184 1 249 
2010 19 578 3 275 2 359 
2011 20 376 4 237 2 529 
2012 22 728 6 538 4 750 
2013 24 439 7 364 4 604 
2014 23 283 5 360 4 153 

Източник: БАБХ; Аграрни доклади на МЗХ 

Ôèã. 2. Èçìåíåíèÿ â ðàçìåðà íà íàòîðåíèòå ñ ìèíåðàëíè òîðîâå ïëîùè ïî ãîäèíè
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площите, наторени с всички видове от 
раглежданите торове спрямо началото на 
периода (2007 г.), както и увеличаването на 
използваното количество торове, води до това, 
че през 2012 г. средно на един декар се падат по 
10,4 кг азотни торове, 7,3 кг фосфорни и едва 5 
кг калиеви торове. Тенденцията на повишаване 
на средното количество азотни торове, 
използвани за един декар, се запазва и през 2013 
г., когато това количество е 10,6 кг/дка. При 
фосфорните и калиевите торове е налице 
значителен спад – до 3,6 кг/дка Р2О5 и 4,3 кг/дка 
К2О.

При културите от реколта 2014 г. с азотни 
торове са наторени 23 283 хил. декара, като 
средно на декар наторена площ се падат по 13,8 
кг азот. Площите, наторени с фосфорни торове 
са 5 360 хил. декара – средно по 12 кг Р2О5 и с 
калиеви торове – 4 153 хил. декара – средно по 
7,8 кг К2О. Наблюдава се незначително 
намаление на наторените площи спрямо 2013 г. 
В почти всички области на страната се 
констатира използване на различни видове 
комбинирани торове.

С л ед о ват е л н о ,  с ъ п о с т а вя н е то  н а 
получените резултати за началото и края на 
периода показва, че в края му средното 
количество използвани азотни торове бележат 
ръст, докато при другите два вида няма 
еднопосочна промяна.

През 2008 г. на хиляда дка средно са 
вложени 8,4 кг азотни торове, 14 кг Р2О5 на 
декар и почти 8 кг К2О на декар. През 
следващата година се наблюдава спад на 
средното количество азотни и фосфорни торове, 
вложени в един декар и леко повишаване на 
използваните калиеви торове.

През 2010 г. с азотни торове са наторени 19 
578 хиляди декара от реколтата за 2010 г, като 
средно на един декар се падат по 10,2 кг азот. 
Площите, наторени с фосфорни торове, са 3 275 
хиляди декара – средно по 11,9 кг Р2О5 и с 
калиеви торове – 2 359 хиляди декара – средно 
по 8,8 кг К2О на декар.

Едностранното азотно торене през 
по следните години води до по-голяма 
чувствителност на растенията към болести и 
неприятели. Все повече се прилага листното 
подхранване и използването на комбинирани 
торове.

През 2011 г. наторени с азотни торове са 20 
376 хиляди декара, като средно на декар 
наторена площ се падат по 9,4 кг азот. Площите, 
наторени с фосфорни торове, са 4 237 хиляди 
декара, при средно по 7 кг Р2О5 на декар, а с 
калиеви торове – 2 529 хиляди декара, при 
средно по 5,7 кг К2О на декар. През 2011 г. се 
наблюдава леко увеличение на наторените 
площи спрямо 2010 г., но при по-малко средно 
употребено количество тор на декар.

Наблюдаваното през 2012 г. нарастване на 

От данните, представени в таблици 1 и 2 можем да направим извода, че през 2007 г. наторени с 
азотни торове са 19 726 хил. декара, като средно на един декар наторена площ се падат по 9,02 кг азот 
(виж табл. 3). Площите, наторени с фосфорни торове през същата година са 1 745 хил. декара, при 
средно по 16,97 кг Р2О5 на декар, а с калиеви торове – 953 хил. декара или средно по 14,18 кг К2О на 
декар.
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Таблица 3 
Средно количество азотни, фосфорни и калиеви торове за периода 2007-2014 г. в 

България (кг/дка) 
Година N Р2О5 К2О 

2007 9,02 16,97 14,18 
2008 8,41 14,02 7,93 
2009 8,11 9,63 9,47 
2010 10,17 11,92 8,82 
2011 9,44 6,97 5,67 
2012 10,34 7,29 5,02 
2013 10,59 3,63 4,28 
2014 13,83 12,03 7,78 
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използваните количества оборски тор и размера 
на наторените площи продължава и през 2013 г., 
когато са отчетени 14,7 т/ха оборски тор.

През 2014 г. са употребени общо 511 945 
тона оборски тор, като наторените култури са на 
площ от 34 765 ха [1, с. 143]. Спрямо 2013 г. се 
отчита нарастване както на използваните 
количества оборски тор, така и на размера на 
наторените площи.

П р е з  п о с л е д н и т е  т р и  год и н и  о т 
разглеждания период (2012-2014 г.)  се 
наблюдава повишаване на средното количество 
оборски тор на 1 хектар. Независимо от това 
обаче, най-много оборски тор на 1 хектар земя е 
влаган през 2008 г. – с 33% повече отколкото през 
2014 г.

Анализът до тук показва, че количествата 
използван оборски тор за периода 2007-2014 г. 
б е л е ж ат  з н ач и т е л н о  п о к ач в а н е  с л е д 
първоначалния спад до 2010 г. (виж фиг. 3). В 
същото време размерът на наторените площи се 
характеризира с повишаване до 2010 г., 
последвано от понижаване до ниво малко над 
това от 2009 г., след което, през 2012-2014 г., 
можем да кажем, че наблюдаваме слабо 
завишаване. Независимо от това размерът на 
наторените площи през 2014 г.  остава 
значително под този от 2010 г. – с близо 50%.

През 2007 г. са оползотворени 173,9  хил. 
т о н а  о б о р с к и  т о р ,  к ат о  с а  н ат о р е н и 
приблизително 8,5 хил. ха. Наблюдава се спад в 
употребата на оборски тор в сравнение с 2006 г., 
през която употребеното количество е с почти 50 
% повече – 296 хил. тона.

През 2009 г. са оползотворени 74,4 хил. 
т о н а  о б о р с к и  т о р ,  к ат о  с а  н ат о р е н и 
приблизително 6,2 хил. ха. Трябва да посочим, 
обаче, че се наблюдава тенденция на намаляване 
както на количеството, така и на площта, върху 
която е употребен оборски тор. През 2010 г. са 
оползотворени 71,3 хил. тона оборски тор, като 
са наторени приблизително 69,6 хиляди декара. 
През всички разгледани до тук години прави 
впечатление, че оборският тор се използва 
основно за наторяване предимно на зеленчуци, 
картофи, овощни култури и лозя.

2011 г. се отличава със значително 
повишаване на използваното количество 
оборски тор – почти 3 пъти в сравнение с 2010 г., 
като същевременно наторените площи 
намаляват близо 5 пъти. В резултат на това през 
2011 г. средното количество оборски тор на 1 ха е 
приблизително 13,3 т/ха.

През 2012 г. са употребени общо 312 698 
тона оборски тор – с 56% повече спрямо 
предходната година. Наторените с оборски тор 
площи нарастват с 57,6% в сравнение с 2011 г., 
до 23 731 ха. Тенденцията на увеличаване на 

Също така, намираме за необходимо да разгледаме и още един вид тор, а именно – оборския 
тор. Въз основа на данните за неговото потребление, следва да посочим, че до средата на 
разглеждания период се наблюдава намаляване на употребеното количество, последвано от 
увеличаване, в резултат на което през 2014 г. е използвано три пъти по-голямо количество оборски 
тор в сравнение с 2007 г. (виж табл. 4).

Таблица 4 
Употребени количества и наторени площи с оборски тор в България 

 

Година 
Използван оборски 

тор (тона) 
Наторени 

площи (ха) 
т/ха 

2007 173 900 8 470 20,531 
2008 122 900 5 606 21,923 
2009 74 400 6 180 12,039 
2010 71 300 69 600 1,024 
2011 200 118 15 060 13,288 
2012 312 698 23 731 13,177 
2013 451 654 30 758 14,684 
2014 511 945 34 765 14,726 

Източник: БАБХ; НСРЗ; Аграрни доклади на МЗХ 

Îñîáåíîñòè íà âçàèìîâðúçêàòà ...



Ако съпоставим общите данни на МЗХ, отдел “Агростатистика”, за проведените мероприятия за 
растителна защита, както и наторените площи в страната за реколти 2012 и 2014 г. се вижда, че по 
отношение на азотните, фосфорните, калиевите и сложните торове с най-голям дял при реколтите и 
от двете години се отличават азотните торове (виж табл. 5). На следващо място стоят сложните 
торове, а с най-малък относителен дял се отличават калиевите торове.

Общият извод, който можем да направим, е, че след първоначалният спад до 2010 г., средният 
размер оборски тор, вложен в единица площ към края на разглеждания период, се характеризира със 
сериозно завишаване – около 13-14 пъти в сравнение с 2010 г. Като причина за това можем да 
изведем по-малкото количество използвани азотни и фосфорни торове, отчетено за същия период 
(виж фиг. 4.).
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повърхно стните  сло еве  и  активизира 
биологичната активност. Установяването на нов 
баланс между елементите в агро-екосистемата, 
вредните и полезни организми, културните 
растения и плевелите налага фермерите да се 
научат да управляват системата и да използват 
синтетичните пестициди и минералните торове 
с тенденции към намаляването им и спад на 
нивото на тези вложения под нивата им на 
използване в традиционното конвенционално 
земеделие. Това ще създаде предпоставки за 
преминаване към консервационно земеделие. В 
тази връзка следва да посочим, че преходът към 
консервационни технологии с минимална 
обработка на почвата и директна сеитба изисква 
повишено внимание към мерките за защита на 
посевите от плевели, болести и вредители. Като 
б а з а  н а  з а щ и т а  н а  р а с т е н и я т а  п р и 
консервационни технологии се явяват правилно 
организираните фитосанитарни сеитбообороти 
и прилагането на екологично безопасни 
химически средства за защита на растенията. Те 
се допълват от агротехники,  включващи 
устойчиви на болести и вредители сортове и 
стриктно спазване на технологията за 
отглеждане на културата. При използване на 
технологиите на консервационното земеделие, 
агроекосистемата е максимално приближена до 
естествените екосистеми, като след няколко 
години практикуване на тези технологии не се 
наблюдават резки увеличения на числеността на 

Що се отнася до използваните препарати 
за третиране на земята, данните сочат, че най-
голям дял имат използваните хербициди – 
между 63% (рапица, 2012 г.) и 93,2% (царевица, 
2014 г. ) .  Данните за  инсектицидите и 
фунгицидите, с изключение на тези за рапицата, 
сочат, че по-голям е делът на площите, 
третирани с фунгициди в сравнение с площите, 
третирани с инсектициди.

При рапицата се наблюдава завишаване на 
третираните площи през 2014 г.. спрямо 2012 г. 
Анализът на данните показва, че при реколтите 
и от двете разглеждани години с най-голям дял 
се отличават площите, третирани с хербициди, 
следвани от тези с инсектициди, а с най-малък 
дял се отличават площите, третирани с 
фунгициди. Въпреки това с най-голямо 
увеличение се отличават третираните с 
фунгициди площи – с 34%, а с най-малко – 
площите, третирани с хербициди – с 22,6%.

Îñîáåíîñòè íà ñèñòåìàòà çà òîðåíå ïðè 
êîíñåðâàöèîííîòî çåìåäåëèå

Друг важен фактор, на който следва да 
обърнем внимание е това, че в почви, които не са 
обработвани от много години, растителните 
остатъци, оставащи върху повърхността, 
образуват покривка от мулч. Тази покривка 
защитава почвата от физическото въздействие 
на дъждовните капки и вятъра, запазва 
почвената влажност и температурата в 

Таблица 5 
Наторени площи и проведени растителнозащитни мероприятия – реколти 2012 и 

2014 в България 
 

Култури Год. 
% наторени площи с: % третирани площи с: 

Азотни 
торове 

Фосфорн
и торове 

Калиеви 
торове 

Сложни 
торове 

Херби
циди 

Инсекти
циди 

Фунги
циди 

Пшени 
ца 

2012 93.0 12.0 2.0 20.0 89.0 34.0 51.0 
2014 90.6 12.3 2.1 29.8 91.9 54.7 75.1 

Ечемик  
2012 89.0 6.0 2.0 15.0 83.0 18.0 33.0 
2014 90.5 9.6 1.4 22.7 89.0 40.9 67.0 

Цареви 
ца  

2012 86.0 6.0 2.0 16.0 89.0 14.0 14.0 
2014 82.8 6.3 2.1 20.3 93.2 24.4 22.7 

Слънчог 
лед  

2012 83.0 5.0 3.0 14.0 88.0 12.0 16.0 
2014 79.3 7.4 2.6 29.2 90.9 20.5 21.2 

Рапица 
2012 66.0 12.0 4.0 34.0 63.0 45.0 34.0 
2014 83.9 13.0 2.5 42.5 85.6 70.6 68.0 

Източник: МЗХ, Отдел „Агростатистика”, анкета „Добиви от земеделски 
култури – реколта – 2012” и Добиви от земеделски култури – реколта 2014” 

Îñîáåíîñòè íà âçàèìîâðúçêàòà ...



задължително трябва да бъдат включени 
третирането на посевния материал и пръскането 
с фунгициди в периода на вегетация.

Като  цяло при консервационното 
земеделие няма необходимост от извършване на 
големи разходи за контрол на вредителите. 
Важно условие за това е доброто наблюдение на 
посевите. При всички мероприятия, свързани с 
контрол на вредителите, е необходимо да се 
обръща внимание на активността на полезните 
почвени микроорганизми и да се стимулира 
тяхната дейност. Увеличаване на числеността на 
вредителите в посевите на селскостопанските 
култури в повечето случаи е следствие от 
биологичен бум, свързан с природните и 
климатични условия.  Намаляването на 
вредоносния праг на числеността им върху 
културите наред с агротехническите средства 
може да бъде за сметка на химическа обработка с 
инсектициди. Химическата обработка при 
консервационни технологии се провежда със 
съвременни ефективни машини за растителна 
защита, които позволяват чрез точната 
дозировка и равномерното внасяне на 
химичните препарати да се  по стигнат 
значителни икономии при повишаване 
ефективността на обработката.

Е д и н  о т  в а ж н и т е  е л е м е н т и  н а 
консервационните технологии и тяхна 
специфична особеност е използването на 
сламата в качеството на органичен тор. 
Системното внасяне на нарязана слама води до 
съхраняване и натрупване на хумус, повишава 
биологичната активност и агрофизичните 
свойства на почвата, усилва процеса на 
фиксация на молекулярния азот и способства за 
снижаване на загубите на азот от почвата. В 
условията на нарастващи цени на минералните 
торове и увеличените разходи за приготвяне и 
внасяне на органични торове, се оказва, че 
използването на сламата е икономически 
изгодно и снижаващо технологичните разходи.

При прилагане на консервационни 
технологии, системата на торене се отличава с 
необходимост от внасянето на по-големи 
количества азотни торове, отколкото при 
конвенционалните технологии. Азотното 
торене е задължително при отглеждане на 
всички култури, освен бобовите, в рамките на 
консервационното земеделие, причината за 
което произтича от факта, че чрез него се 

вредителите и поражения на посевите от 
плевели и болести. Прилагането на хербициди 
при  внедряването  на  конс ервационни 
технологии е неизбежно мероприятие, което 
позволява да се снижи заплевелеността на 
полетата до изключително ниски нива. Най-
ефективни в  борбата с  плевелите при 
консервационните технологии се оказват 
тоталните хербициди на основата на глифосат. 
Прилагането им е задължително при прехода 
към минимални и нулеви обработки. На 
следващия етап, след 4-5 години, за сметка на 
правилно организираните сеитбообороти, 
подтискащи жизнените цикли на плевелите и 
използването на потенциалните възможности на 
културните растения, повишаващи тяхната 
конкурентноспособност по отношение на 
плевелите, използването на тотални хербициди 
може да бъде сведено до минимум или до 
пълното им изключване. Опитът на страните, 
прилагащи консервационно земеделие, показва, 
че този вариант на борбата с плевелите е по-
ефективен в екологично и икономическо 
отношение, отколкото оран с обръщане на 
почвения пласт.

В борбата с плевелите главната роля имат 
превантивните  агротехниче ски  мерки 
(сеитбооборот, междуредово разстояние на 
кулутрите, посевен материал с висока чистота, 
правилното компостиране и съхраняване на 
органичните торове и др.) и мерки за справяне 
със заплевеляването, като своевременна 
обработка на почвата в полетата с угари, 
основната и предпосевна обработка.

За икономия на средства е целесъобразно 
хербицидите да се прилагат тогава, когато бъде 
достигнат икономическия праг на вредоносност 
на плевелите в зоните на междуредията. 
Прилагането на химически средства за защита 
трябва да бъде минимално, при това с 
използването на най-ефективните съвременни 
препарати и  методи,  които изключват 
замърсяването на продукцията и околната среда.

Като цяло можем да обобщи, че мерките за 
б о р б а  с  б о л е с т и  и  в р е д и т е л и  п о 
с е л с к о с т о п а н с к и т е  к у л т у р и  п р и 
консервационно земеделие принципно не се 
различават от използваните при традиционните 
т е х н о л о г и и .  З а  п р е д о т в р а т я в а н е  н а 
заболяванията, предавани чрез растителните 
остатъци, в системата от защитни мерки 
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Необходимите количества азот при 
различните видове култури са представени в 
табл. 6.

Азотът стимулира нарастването на 
листностъблената маса на растенията, определя 
нивото на добива и качеството на зърното. 
Поради това високите добиви на земеделските 
к ул т у р и  в  го л я м а  с т е п е н  з а в и с я т  о т 
осигуреността им с достъпни форми на азот. В 
същото време можем да посочим, че съгласно 
направения анализ по-горе у нас се наблюдава 
увеличаване използването на азотни торове 
(табл. 3 и 5). Това следва да разглеждаме като 
своеобразна предпоставка за евентуално 
п р е м и н а ва н е  от  ко н ве н ц и о н а л н о  к ъ м 
консервационно земеделие на един следващ 
етап от развитието на селското стопанство у нас.

по стига  от ст раняване  на  негативните 
последствия от забавената нитрификация на 
почвата през пролетта. Това от своя страна 
позволява повишаване на добивите и качеството 
на зърното.

Директната сеитба и сеитбата в мулч 
забавят разлагането на органически вещества и 
отделянето на азот. В първите 2-3 години при 
прилагане на директна сеитба нуждите от азот са 
о кол о  1 0 - 2 0 %  п о веч е ,  от кол кото  п р и 
традиционната отработка на почвата. За 
п о в и ш а в а н е  н а  х у м и ф и к а ц и я т а  н а 
следжътвените остатъци е необходимо от 8 до 10 
кг азот на 1 тон слама. В следващите години, при 
п о с тоя н н ото  о с т а вя н е  н а  с л а мат а  н а 
повърхността на почвата, азотът се освобождава 
по-бързо, поради което отпада необходимостта 
от допълнително торене. 

Таблица 6 
Изисквания на културите към осигуреност с подвижни форми на азот 
 

Степен на 
осигуреност 

Съдържание на разтворим азот, мг на 1 кг почва 
зърнени окопни 

Много ниска ?  40 ?  60 
Ниска 41-60 61-80 
Средна 61-80 81-110 
Повишена 81-110 111-130 
Висока >110 >130 

Източник: Орлова, Л. и др. Научно-практическое руководство по освоению и 
применению технологий сберегающего земледелия. 2004, с. 124 
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Çàêëþ÷åíèå
П р и л о ж е н и е т о  н а  с ъ в р е м е н н и 

ресурсоспестяващи техники и системи за 
обработка на земеделските земи може да се 
определи дне с като ключов фактор за 
развитието и просперитета на всяко стопанство. 
Намаляване на част от извършваните към 
момента обработки, заменянето им с опазващи 
плодорния слой на почвата техники и 
завишаването на количествата азотни торове на 
единица площ, би дало възможност за 
г е н е р и р а н е  н а  п о - д о б р и  р е зул т ат и  в 
дългосрочен период. Съхраняването на 
почвените характеристики е предпоставка за 
устойчиво развитие на земеделието, което е и 
една от основните цели в условията на 
разрастващия се продоволствен проблен в 
световен мащаб.

Îñîáåíîñòè íà âçàèìîâðúçêàòà ...
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RISK MANAGEMENT IN THE BUSINESS PROJECTS
Prof. Milen Baltov, PhD
Burgas Free University

 Page 3: Abstract: The author of this paper was a team leader final result of the Cross sectoral 
Megaprojects working group under a COST Programme action in the period of 2012-2014. The group 
transformed into a risk management group and he (Milen Baltov) was the one to identify the issues of 
“incorporating risks” and “dealing with conflicts” in the formal project management of the investments. 
The author together with the team leader of the Transport working group disintegrated their groups of 
researchers into a new group. They all assumed the risk management challenges with megaprojects – as 
uncertainties are not obligatory to avoid. The researchers considered that identifying the performance 
“gap” between the major projects and the mega projects might have also possible implications on the EU 
terminology. A focus was supposed to be the evaluation tools application to mega projects and especially 
the specifics of the Cost Benefit Analysis.

Proposed aims of the Risk management Working Group were:
1) To through light and make a review on the literature about risks in megaprojects
2) To identify the main issues in common experience in the MEGAPROJECT portfolio of risks in 

megaprojects
3) To clarify the different between risk identification at the front end of the megaprojects and the risk 

at the front end of the projects as a whole?
4) To demonstrate the possible ways of dealing with risk in the evaluation of megaprojects in the 

front-end
Proposed Deliverables from the Working Group were: Literature review paper; Papers about 

MEGAPROJECT portfolio and being 'mega'; Internal report; Practitioner usable guidelines; EU regional 
investments policy recommendations, concerning the risk management in the implementation of the cost 
benefit analysis (CBA).

In a great part all these deliverables were finalized and the author accumulated on his own previous 
work and the new inputs in drafting this article.

 Keywords: Risk management, Infrastructure, Investment decisions, Risk at the front end, Project 
management, Programmes design.
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Ðåçþìåòà

ÇÀ ÀÄÅÊÂÀÒÍÎÑÒÒÀ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÀÒÀ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒ Ó ÍÀÑ 
ÑËÅÄ ×ÅÒÂÚÐÒ ÂÅÊ ÏÐÅÕÎÄ ÊÚÌ...

Ïðîô. ä-ð Íèêîëàé Êîëåâ
Áóðãàñêè ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò

Ñòðàíèöà 9: Ðåçþìå: В тази чисто критично-аналитична разработка, авторът ще дискутира по 
„адекватността” на финансовата отчетност у нас на „добрите” корпоративни практики. Като 
критерий за този анализ той формулира водещата роля на зависимостта „качество-полезност” на 
резултатната информация за взимането на инвестиционни решения на база данните от финансовата 
отчетност. На тест съобразно този критерий по-нататък авторът подлага развитието на финансовата 
отчетност през повече от четвърт век състояние на преход на България към...(изречението 
умишлено е оставено незавършено, защото както отдавна е ясно, или целта на този преход не е ясна, 
или пък целта е да няма преход). 

Êëþ÷îâè äóìè: Финансова отчетност, корпоративно управление, качество и полезност на 
информацията, българската икономика в преход към...

ABOUT ADEQUACY FINANCIAL REPORTING IN BULGARIA
AFTER A QUARTER CENTURY IN TRANSITION TO... 

Prof. D-r Nikolay Kolev
Burgas Free University

 
 Page 9:  In this purely critical and analytical manuscript, the author will discuss on Abstract:
"adequacy" of financial reporting in the country of "good" corporate practices. As a criterion for this 
analysis he formulated the leading role of dependence "quality-utility" of the resulting information for 
making investment decisions based on data from financial reporting. Test according to this criterion as the 
author subjected the development of financial reporting in more than a quarter century of state transition of 
Bulgaria to the ... (intentional sentence is left incomplete because, as has long been clear or purpose of the 
transition is not clear, or the objective may be no transition).
  Financial reporting, corporate governance, quality & usefulness of information, Keywords:
Bulgarian economy in transition to…
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ÈÇÑËÅÄÂÀÍÅ ÅÂÎËÞÖÈßÒÀ ÍÀ ÐÅÔÎÐÌÈÐÀÍÅ
ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀÒÀ ÂÀËÓÒÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ

Ïðîô. ä-ð Ñàâà Õðèñòîâ Äèìîâ 
Áóðãàñêè ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò

Ñòðàíèöà :15  Ðåçþìå: Обект на авторово изследване са проблемите - основни елементи на 
международната валутна система, Парижка валутна система или класически златен стандарт, 
Генуезка валутна система - модифицирана форма на златен еталон, Бретънуудската система като 
първи резултат от следвоенната валутна доктрина, Ямайска валутна реформа - пълен отказ от 
златния модел, Европейска валутна система, основана на еврото и Европейския механизъм за 
обменни валутни курсове, ERM II (European Exchange Rate Mechanism II).

Êëþ÷îâè äóìè: международната валутна система, златно-слитъков стандарт, златно-девизен 
стендарт, бретънуудска валутна система, „доларов глад“, „доларово пренасищане“, „змия в 
тунела“, икономически и валутен съюз, европейският механизъм на обменни валутни курсове.

STUDY THE EVOLUTION OF REFORMING
THE INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM

Prof. Sava Hristov Dimov, Ph.D
Burgas Free University

 Page 15: Abstract: The object of the author's study are problems - еssence and main elements of the 
international monetary system (IMS), Paris IMS or classical gold standard, Genoese monetary system - a 
modified form of gold standard, Bretton Woods system as the first result of the postwar monetary doctrine, 
Jamaican currency reform - a complete denial of the golden model, European monetary system based on 
the euro and European Exchange Rate Mechanism II.
 Keywords: international monetary system, gold-bullion standard, gold exchange standard, 
Bretton Woods monetary system, “dollar gab”, “dollar glut”, „snake in the tunnel“, economic and 
monetary union, European Exchange Rate Mechanism.
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ÌÎÍÒÅ ÊÀÐËÎ ÑÈÌÓËÀÖÈß ÍÀ ÏÐÎÌÅÍÈÒÅ Â ÄÚÐÆÀÂÍÈß ÄÚËÃ 
ÇÀ ÏÅÐÈÎÄÀ 2017 � 2019 Ã.
Äîö. ä-ð Íèêîëàé Àòàíàñîâ

Ñòðàíèöà 27: Ðåçþìå: Â ïðåäëàãàíîòî èçñëåäâàíå ñå ïðàâè îïèò çà èíòåãðèðàíå íà ðèñêà îò 
íåáëàãîïðèÿòíî íàðàñòâàíå íà äúðæàâíèÿ äúëã íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ â ðàìêèòå íà ïåðèîäà 
2017 � 2019 ã. ÷ðåç Ìîíòå Êàðëî ñèìóëàöèÿ. Ïðîâåæäàíåòî íà ñèìóëàöèÿòà ñå áàçèðà íà 
ñïåöèôèêàöèèòå íà ðåãðåñèîíåí ìîäåë íà äúëãà ñ íåçàâèñèìà ïðîìåíëèâà äàíú÷íèòå ïðèõîäè. 
Çà öåëòà ñà èçïîëçâàíè äàííè çà ïåðèîäà 1998 � 2016 ã.. Âðúçêàòà ìåæäó äúëãà è äàíú÷íèòå 
ïðèõîäè å ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìà (R=0,789), êàòî ñà ïîëó÷åíè çíà÷èìè îöåíêè íà 
ðåãðåñèîííèòå êîåôèöèåíòè ñ èçïîëçâàíå íà ïîëèíîì îò âòîðà ñòåïåí. Ìîíòå Êàðëî 
ñèìóëàöèÿòà å ïðîâåäåíà íà áàçàòà íà ñëó÷àéíî ãåíåðèðàíå íà î÷àêâàí òåìï íà ðàñòåæ íà 
äàíú÷íèòå ïðèõîäè çà ïðîãíîçíèÿ ïåðèîä 2017-2019 ã.. Ñ íåãîâà ïîìîù ñà îïðåäåëåíè ñóìèòå 
íà î÷àêâàíèòå ïðèõîäè, à ñ èçïîëçâàíå íà ðåãðåñèîííîòî óðàâíåíèå è íà ïðîãíîçíèòå ñòîéíîñòè 
íà äúëãà. Ïîëó÷åíèòå â ðåçóëòàò íà ñèìóëàöèÿòà ñðåäíè ãîäèøíè ñòîéíîñòè íà äúëãà (ïðè 1000 
îïèòà) êàêòî è èíòåðâàë íà öåíòðàëíèòå 68,3% îò ñëó÷àèòå (áàçèðàíè íà íîðìàëíîòî 
ðàçïðåäåëåíèå) ñà áëèçêè äî îöåíêèòå íà ïðàâèòåëñòâîòî â íåãîâàòà ñðåäíîñðî÷íà áþäæåòíà 
ïðîãíîçà. Èçâîäèòå ñà, ÷å ìåòîäúò �Ìîíòå Êàðëî� ìîæå óñïåøíî äà ñå èçïîëçâà çà èíòåãðèðàíå 
íà ðèñêà â óïðàâëåíèåòî íà äúðæàâíèÿò äúëã, à òàêà ñúùî è, ÷å äàíú÷íèòå ïðèõîäè ñà 
ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìè ïðåäèêòîðè íà áúäåùèòå íèâà íà äúðæàâåí äúëã â ïåðèîäà ñëåä 
âúâåæäàíå íà ïàðè÷íèÿ ñúâåò.

Êëþ÷îâè äóìè: äúðæàâåí äúëã, äàíú÷íè ïðèõîäè, ðèñê, ìåòîä �Ìîíòå Êàðëî�

BULGARIAN GOVERNMENT DEBT MONTE CARLO SIMULATION FOR 
THE PERIOD 2017 � 2019

Assoc. Prof. Nikolay Atanasov, Doctor of Economics

 Page 27: Abstract: In the proposed study is made an attempt to integrate the risk of unfavorable 
increase of government debt of the Republic of Bulgaria in the period 2017 - 2019 with Monte Carlo 
simulation. Conducted simulation is based on the specifications of regression model of debt with tax 
revenues as an independent variable. For this purpose was used data for the period 1998 - 2016. The 
relation between the government debt and the tax revenues was statistically significant (R = 0,789). The 
availability of significant estimates of regression coefficients was also found using a second order 
polynomial functional form. Monte Carlo simulation is conducted based on randomly generated 
expected growth rate of tax revenues for the estimated period 2017-2019. On this base was specified the 
amount of expected annual tax receipts and using the regression equation - the forecast government 
debt values. The resulting simulation annual average debt (in 1000 attempts) and interval of central 
68.3 % (based on normal distribution) of cases are close to a significant extent to the estimates of the 
government's medium-term budget forecast. The conclusions are that the method 'Monte Carlo' can 
be successfully used to assess the variability of government debt using the tax revenues as independent 
risk variable.
 Keywords: government debt, tax revenue, risk, method 'Monte Carlo'

Ðåçþìåòà
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ÇÀ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈÒÅ ÏÐÈÍÖÈÏÈ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÀ ÍÀ ÍÎÂÎÏÐÈÅÒÈß 
ÇÀÊÎÍ ÇÀ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÑÒÂÎÒÎ

äîö. ä-ð Ãåðãàíà Íèêîëîâà
Áóðãàñêè ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò

Ñòðàíèöà 34: Ðåçþìå: Настоящото изложение е опит да се разгледат в аналитичен и 
съпоставителен вид счетоводните принципи в два Закона за счетоводството – този, който действа до 
края на 2015 г., и новоприетия закон, в сила от началото на 2016 г. За разкриване на философията на 
счетоводните принципи се тръгва от: нормативното регламентиране на счетоводството; двете 
счетоводни школи - Европейско-континенталната и Англо-саксонската; значимостта на 
счетоводната информация, базирана на счетоводните принципи, и характера на счетоводството 
като социална наука. С цел разглеждане на темата за счетоводните принципи възможно по-
всеобхватно, са представени в съпоставителен вид освен счетоводните принципи, регламентирани 
в двата Закона за счетоводството, и принципите в Международните счетоводни стандарти (МСС) и 
тяхното продължение Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети за 
прилагане от Европейския съюз, доколкото разписаните в стандартите принципи са приложими за 
предприятията, избрали за своя счетоводна база групата МСС. На тази основа са направени 
разсъждения и изводи.

Êëþ÷îâè äóìè: счетоводни принципи; съпоставителен анализ; отменен и новоприет Закон за 
счетоводството към 01.01.2016 г.; Международни счетоводни стандарти (МСС).

ABOUT THE ACCOUNTING PRINCIPLES IN THE CONTEXT OF THE NEW 
ACCOUNTING LAW

Assoc. Prof. Gergana Nikolova, PhD
Burgas Free University

 Page 34: Abstract: The article is an attempt to look, in an analytical and contrastive way, at the 
accounting principles of the Accounting laws in force both before and after 2016. To find the philosophy of 
the accounting principles we start from: the normative regulation of Accounting; the two accounting 
schools: the European-Continental and the Anglo-Saxon; the importance of the accounting information, 
based on the accounting principles, and the essence of Accounting as a social science. In order to look in a 
contrastive way at the topic of the accounting principles in full scale, presented are not only the accounting 
principles regulated in both Accounting laws but in the International Accounting Standards and their 
continuation: the International Standards of Financial Reporting, which are carried out by the European 
Union (as far as these principles are applicable for enterprises that have chosen the group of the 
International Accounting Standards as their accounting basis). On that base reflections are made and 
conclusions are drawn.
 Keywords: accounting principles, contrastive analysis, old and new Accounting laws in force 
since 01.01.2016, International Accounting Standards.
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ÑÊÐÈÒÈ ÏÐÎÌÅÍËÈÂÈ ÏÐÈ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÈÒÅ ÈÇÑËÅÄÂÀÍÈß
ä-ð Àòàíàñ Ëóèçîâ, 

Áóðãàñêè ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò

Ñòðàíèöà 56: Ðåçþìå: Измерването на скрити променливи е честа задача в различни 
маркетингови изследвания. Адекватното измерване изисква точно дефиниране на модела на 
скритата променлива или конструкт. В статията се обобщават препоръки за разграничаване между 
формативен и рефлективен модели. Тези модели намират приложение при изследването на 
маркетингови проблеми като лоялност, нагласи и убеждения, имидж на марка, емоции, възприет 
риск.

Êëþ÷îâè äóìè: скрита променлива, конструкт, формативен модел, рефлективен модел

LATENT VARIABLES IN MARKETING RESEARCH
Chief Assist. Atanas Luizov, Ph.D., 

Burgas Free University

 Page 56: Abstract: Measurement of latent variables is a common task in various marketing 
research. Adequate measurement requires precise definition of the model of the hidden variable or 
construct. This article summarizes recommendations for distinguishing between formative and reflective 
models. These models are used in research on marketing issues such as loyalty, attitudes and beliefs, brand 
image, emotions, perceived risk.
 Keywords: latent variable, construct, formative model, reflective model.

Ðåçþìåòà
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ÅËÈÍÎÐ ÎÑÒÐÎÌ: ÅÂÎËÞÖÈß ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÈÒÅ ÇÀ ÊÎËÅÊÒÈÂÍÎ ÄÅÉÑÒÂÈÅ 
ÏÐÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÐÅÑÓÐÑÈÒÅ ÇÀ ÎÁÙÎ ÏÎËÇÂÀÍÅ 

ãë. àñ. ä-ð  Äèàíà Ñúáîòèíîâà 
Áóðãàñêè ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò

Ñòðàíèöà 61: Ðåçþìå: До появата на изследванията на Елинор Остром в социалните науки 
господства гледната точка, според която проблемите на колективното действие не могат да бъдат 
решени ефективно – поне в тези случаи, когато хората са оставени сами на себе си; изходът е това да 
стане единствено чрез намесата на държавата.  Остром отхвърля този ортодоксален подход, 
утвърдил се не само в академичната наука, но и в политиката. Нейните трудове разкриват огромен 
пласт от социалната реалност, който преди е оставал скрит от очите на изследователите. Те водят до 
истински обрат в представата на социалните дисциплини за възможностите за управление на 
ресурсите за общо ползване и най-вече в представите за способностите на обикновените хора към 
самоорганизация и самоуправление. На принципа на унифициране на институционалното 
пространство, Остром противопоставя принципа на запазване на институционалното 
многообразие. 

Êëþ÷îâè äóìè: институти за колективно действие, ресурси за общо ползване

VELINOR OSTROM: THE EVOLUTION OF INSTITUTIONS FOR COLLECTIVE ACTION 
IN GOVERNING THE COMMON-POOL RESOURCES

Chief Assist. Diana Sabotinova, Ph.D.
Burgas Free University

 Page 61: Abstract: Before the work of Elinor Ostrom social sciences are dominated by the view 
that it is not possible the problems of collective action to be solved effectively – at least in those cases when 
the people are left on their own; so the only way to deal with those problems is through government 
intervention. Ostrom rejects this orthodox approach that has been established not only in the academic 
science but also in politics. Her work reveals an enormous layer of the social reality that remained hidden 
from the eyes of the researchers. Ostrom's work leads to a real turn in the concept of social sciences about 
the possibilities of governing the common-pool resources and in the notion about the abilities of common 
people of self-organization and self-government in particular. Instead unifying the institutional space 
Ostrom suggests preserving the institutional diversity.
 Keywords: institutions for collective action,  common-pool resources (CPR)
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ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀÒÀ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÇÀ ÌÀÑÎÂÈ ÎÒÂÎÐÅÍÈ ÎÍËÀÉÍ ÊÓÐÑÎÂÅ È 
ÏÐÅÄÈÇÂÈÊÀÒÅËÑÒÂÀÒÀ ÇÀ ÍÅÉÍÎÒÎ ÎÑÚÙÅÑÒÂßÂÀÍÅ Â ÁÚËÃÀÐÈß

äîö. ä-ð Ìàðèÿ Æåëåâà
Áóðãàñêè ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò

Ñòðàíèöà 71: Ðåçþìå: Непрекъснатият напредък в технологиите, постоянно променящите се 
и нарастващи изисквания от страна на висшите учебни заведения и бизнеса, както и възможността 
за намаляване на разходите и генерирането на материални и нематериални ползи и приходи са 
предпоставки за експлозивното развитие и разпространение на масовите отворени онлайн курсове 
/МООК/ в световен мащаб. През последните няколко години на концепцията за МООК се отделя 
огромно внимание както от срана на академичната общност, така и от страна на бизнеса. МООК 
парадигмата се появява като изключително изгодно и търговски интересно решение за много 
компании, които са заинтересувани от прилагането на ефективни програми за обучение на 
служителите. В този аспект МООК имат потенциала да революционаризират в образователната 
индустрия, насочена към корпоративното обучение. Настоящата статия представя някои резултати, 
получени посредством документални и онлайн изследвания, проведени в рамките на 
международния проект BizMOOC „Партньорства за познание и развитие на потенциала на МООК 
за света на бизнеса в Европа“ 562286-EPP-1-2015-1-AT-EPPKA2-KA, в който участват партньори от 
11 страни на ЕС. Представените резултати от сравнителния анализ целят установяването на 
текущото състояние на МООК инициативите в Европа, и респективно в България, както и 
идентифицирането на основните предизвикателства по отношение на осъществяването на тези 
инициативи. Статията завършва с изводи и обобщения, свързани с основните дискутирани въпроси.

Êëþ÷îâè äóìè: Отворено обучение, неформално обучение, масови отворени онлайн курсове 
/MOOК/, корпоративно обучение. 

THE EUROPEAN INITIATIVE FOR MASSIVE OPEN ONLINE COURSES /MOOCs/ 
AND THE CHALLENGES FOR ITS IMPLEMENTATION IN BULGARIA

Assoc. Prof. Mariya Zheleva, PhD
Burgas Free University

 Page 71: Abstract: The advances in technology and changing demand from higher educational 
institutions and business as well as the possibility for reducing costs and generating income has led to the 
Massive Open Online Courses (MOOCs) explosion. Over the last years, MOOCs have received a great 
deal of attention from the academic community and, the business world. MOOCs paradigm appears as a 
very advantageous and commercially interesting solution for many companies looking to implement 
effective training programs for the employees. Consequently, MOOCs have the potential to revolutionize 
the corporate learning industry. The paper presents some results of documentary research and online 
research both conducted in the framework of the Project BizMOOC “Knowledge Alliance to enable a 
European-wide exploitation of the potential of MOOCs for the world of business” 562286-EPP-1-2015-1-
AT-EPPKA2-KA involving 11 EU countries. The presented comparative analysis' results are connected 
with the identification of the current state of MOOCs in Europe, respectively in Bulgaria, and the outlining 
of the main challenges for the implementation and the boost of the MOOCs initiative. In the end some 
conclusions and summarizations concerning the discussed issues are presented.
 Keywords: Open education, non-formal education, Massive Open Online Courses /MOOCs/, 
corporate learning. 

Ðåçþìåòà



98 “БИЗНЕС ПОСОКИ”

ÎÑÎÁÅÍÎÑÒÈ ÍÀ ÂÇÀÈÌÎÂÐÚÇÊÀÒÀ �ÑÈÑÒÅÌÀ ÍÀ ÇÅÌÅÄÅËÈÅ � ÑÈÑÒÅÌÀ ÍÀ 
ÒÎÐÅÍÅ� È ÒÅÍÄÅÍÖÈß Â ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈÒÅ ÒÎÐÎÂÅ ÎÒ ÇÅÌÅÄÅËÑÊÈÒÅ 

ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÀ Â ÁÚËÃÀÐÈß ÏÐÅÇ ÏÅÐÈÎÄÀ 2007-2014 Ã.
ãë. àñèñòåíò Ðàäìèë Íèêîëîâ

Èêîíîìè÷åñêè óíèâåðñèòåò � Âàðíà

Ñòðàíèöà 80: Ðåçþìå: Системата на земеделие, прилагана при производството на продукция в 
растениевъдството, е ключов фактор за устойчивостта на земеделските стопанства в дългосрочен 
план. В тази връзка за изследване на приложението на конкретна продуктова система важно 
значение има анализът на вложенията на факторите за производство, оказващи влияние върху 
добивите и извършените разходи за тях. Настоящата разработка си поставя за цел да разкрие 
значението на системата на торене и тенденциите в използването на органичните и минерални 
торове като признак на прилаганата системата на земеделие. 

За постигането на тази цел е необходимо да бъдат решени следните задачи:
г да се разгледат особеностите на съвременните системи на  земеделие;
г да се анализира системата на торене за периода 2007-2014 год.;
г на база извършения анализ да се установи коя система на земеделие се прилага в страната.
г да се очертаят перспективите пред земеделското производство в контекста на съвременните 

условия.
Êëþ÷îâè äóìè: земеделие, хербициди, пестициди, минерални торове, органични торове

FEATURES OF THE RELATIONSHIP "SYSTEM OF AGRICULTURE - SYSTEM OF 
FERTILIZATION" AND TRENDS IN THE USE OF FERTILIZERS BY FARMS IN 

BULGARIA BETWEEN 2007-2014
Radmil Nikolov, Chief Assistent Professor

University of Economics – Varna

 Page 80: Abstract: The system of agriculture applied in the production of a crops is a key factor for 
the sustainability of agricultural farms in a long term. In this context, in order to examine the 
implementation of a specific product system, a matter of high important is the analysis of inputs of 
production factors that affect yields and costs incurred for them. This study aims to reveal the importance of 
the system of fertilization and trends in the use of organic and mineral fertilizers as a sign of the agricultural 
system.
 To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks:

г to examine the characteristics of modern farming systems;
г to analyze the system of fertilization between 2007-2014 years;
г based on the made analysis it is to be examined which  agricultural system is applied in the 

country;
г to outline the prospects for agricultural production in the context of modern conditions.

 Keywords: agriculture, herbicides, pesticides, fertilizers, organic fertilizers
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