
ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ

РЕЗЮМЕТА

Политическият процес и ефективност на 
икономическите и социалните системи
Камен Каменов
                                               
Клъстерна политика и клъстерни инициативи в 
Европейския съюз
Христо Иванов

Предварителният контрол върху обществените поръчки - 
същност и развитие
Миглена Павлова

Трансфер на управленския контрол и 
професионализация на управлението на фамилния 
бизнес: Осигуряване на устойчиво развитие на 
българските фамилни фирми
Илия Керезиев

Изготвяне и публикуване на нефинансова декларация 
според нормативните изисквания на закона за 
счетоводството
Даниела Георгиева

Технология на контрола върху последващите разходи за 
дълготрайни материални активи
Бистра Николова
 

22

34

49

60

Àäðåñ íà ñïèñàíèåòî:

8001 Áóðãàñ, 
óë.�Ñàí Ñòåôàíî� 62

Áóðãàñêè ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò
Ñïèñàíèå �ÁÈÇÍÅÑ ÏÎÑÎÊÈ�

www.bposoki.bg
òåë.: +359 56 900 550;
       +359 56 900 400

ISSN: 
1312-6016 /print/
2367-9277 /online/ 

Ðåäàêöèîííà êîëåãèÿ:

Ãëàâåí ðåäàêòîð
Ïðîô. ä-ð Ïåòêî ×îáàíîâ

Çàì. ãë. ðåäàêòîð
Ïðîô. ä-ð Ã. Êóðòåâà
galiap@abv.bg

Òåõíè÷åñêè ñåêðåòàð
Äîö. ä-ð Ãåðãàíà Íèêîëîâà, 
gnikolova@bfu.bg

Òåõíè÷åñêà ïîäãîòîâêà 
è ïå÷àò:

 
Èçäàòåëñòâî ÔËÀÒ - Áóðãàñ
digital_flat@abv.bg
www.digital-bg.eu

Èçäàíèå íà
Öåíòúðà ïî èêîíîìè÷åñêè

è óïðàâëåíñêè íàóêè -
Áóðãàñêè ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò

ÁÐÎÉ 1/2017

(22) ÃÎÄÈÍÀ XIII

3

7

14

tel:+35956900400
tel:+35956900400


Âñè÷êè ïðàâà ñà çàïàçåíè! Íå ñå ðàçðåøàâàò êîïèðàíåòî, âúçïðîèçâåæäàíåòî è ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà 
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Ðåçþìåòà

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈßÒ ÏÐÎÖÅÑ È ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ ÍÀ 
ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÒÅ È ÑÎÖÈÀËÍÈÒÅ ÑÈÑÒÅÌÈ

ïðîô.ä-ð èê.í. Êàìåí Êàìåíîâ

Ñòðàíèöà :7  Ðåçþìå: В статията са разгледани проблеми, свързани с устойчивостта на 
политическия процес. Акцента се поставя върху специфичните особености при неговата 
реализация във връзка с упражняването на власт, вземането на решения и поведението на 
управляващите.   Прави се и характеристика на политическата власт и връзките  и зависимостите 
при правенето на политика. Разгледани са въпроси на контрола и самоконтрола над политическата 
власт. Във връзка  с динамиката на обществените процеси и  демократизирането на отношенията 
между хората, групите и институциите се разглежда ролята на тълпата като коректив, или източник 
на управленска политика.

     Разгледани са особеностите на политическите решения и вариантите на проявление при 
реализацията на политическия процес. Политическото поведение се представя като функция на 
политическата власт и политическите решения. За съществени се смятат формите и мотивите за 
проявление на различните видове политическо поведение.

     Акцента в статията е върху отклоненията при упражняването на политическата власт и 
изработването и вземането на политическите решения. Те на практика влияят и върху 
устойчивостта на политическия процес.

Êëþ÷îâè äóìè: власт, решение, поведение, управленски процес, политически процес, 
целеполагане, политическа отговорност,  контрол, самоконтрол, интереси, лобизъм

ÊËÚÑÒÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ È ÊËÚÑÒÅÐÍÈ 
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÈ Â ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈß ÑÚÞÇ

ãë.àñ. ä-ð Õðèñòî Èâàíîâ

Ñòðàíèöà :14  Ðåçþìå: Клъстерите са отличителна характеристика на почти всяка една 
съвременна национална и регионална икономика. През последните две десетилетия Европейският 
съюз насочи усилията си към изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации, към 
насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика. Клъстерите и тяхното 
развитие се явяват важен фактор за постигането на поставените цели. Те заемат значимо място 
както в индустриалната политика на Европейския съюз, така и в регионалната му политика и 
провежданите научни изследвания. Целта на статията е да се изследва клъстерната политика на 
Европейския съюз и да се изведат и анализират прилаганите инструменти на равнище Европейски 
съюз в подкрепа на клъстерното развитие. Прилаганите инструменти са изследвани в двете им 
основни направления: финансови и нефинасови. Основните изводи са свързани с факта, че 
прилаганите инициативи на европейско равнище се явяват важен инструмент, който управляващите 
Европейския съюз следва да продължат да използват, като е необходимо да се предприемат 
необходимите стъпки към доразвитието и усъвършенстването им.

     Европейски съюз, клъстериКëþ÷îâè äóìè: 
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ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÍÈßÒ ÊÎÍÒÐÎË ÂÚÐÕÓ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÈÒÅ ÏÎÐÚ×ÊÈ -
ÑÚÙÍÎÑÒ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ

ãë. àñ. ä-ð Ìèãëåíà Ïàâëîâà

Ñòðàíèöà :22  Ðåçþìå: Обществените поръчки представляват съществена част от 
икономиката на България. Само през изминалата 2015 г., след прилагане на процедури по Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) в страната са сключени 23 019 договора, с обща стойност възлиза на 
7,71 млрд. лв. В условията на икономически затруднения и ограничен бюджет, това е огромен за 
мащабите на страната ресурс. Така в защита на общественият интерес, като превенция от 
злоупотреби с публични средства и в отговор на някои препоръки на Европейската комисия към 
България за подобряване функционирането на системата за разходване на публичните средства, в 
страната е въведен и в последствие развит предварителен контрол на обществените поръчки. Този 
вид контрол е натоварен с отговорността и очакването да следи за спазването на нормативните 
правила и следва да повиши законосъобразността при възлагането на договорите, като минимизира 
рисковете от финансови загуби за българската икономика. Предварителния контрол върху 
процедури за възлагане на обществени поръчки в България се осъществява от Агенция по 
обществени поръчки.

Êëþ÷îâè äóìè: : обществени поръчки, предварителен контрол, публични средства

ТРАНСФЕР НА УПРАВЛЕНСКИЯ КОНТРОЛ И ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЯ НА 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС: ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФАМИЛНИ ФИРМИ
ãë. àñ. ä-ð Èëèÿ Êåðåçèåâ

 Ñòðàíèöà 34: Ðåçþìå: The transfer of management control represents preparation of family 
business for the succession process in terms of improvement of its management system in relation to future 
needs of the company and the family. The transfer can take place separately from the professionalization of 
management, but in the case of family firms which are in their early stage of development, the both 
processes could be realized together.
The necessity of management formalization becomes stronger in the process of business development and 
together with the increase of its financial, organizational and material resources. In the case of family 
businesses this need is also strengthened by family enlargement. It is difficult to define when exactly 
professionalization should start, but it is certain that а late professionalization might cause serious 
problems for the company and might cause barriers to its development.
In the case of Bulgarian family firms with growth potential, the necessity of management transfer goes 
conveniently together with management professionalization. On one hand succession represents a 
contemporary problem for a big part of companies, but on the other hand they are in an early development 
stage and in most cases are governed by the first generation of family entrepreneurs. The arrival of new 
generation of managers might be combined with the formation of strong management team and 
implementation of formal planning, regular family meetings and councils, clear management 
responsibilities, mechanisms for work appraisal and control. This would make family businesses 
sustainable and independent from the outcomes of the succession process. 

Êëþ÷îâè äóìè: :family business, succession, management transfer, management 
professionalization, Bulgaria
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Ðåçþìåòà

ÈÇÃÎÒÂßÍÅ È ÏÓÁËÈÊÓÂÀÍÅ ÍÀ ÍÅÔÈÍÀÍÑÎÂÀ ÄÅÊËÀÐÀÖÈß ÑÏÎÐÅÄ 
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÈÒÅ ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÍÀ ÇÀÊÎÍÀ ÇÀ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÑÒÂÎÒÎ

 ãë. àñ. ä-ð Äàíèåëà  Ãåîðãèåâà

Ñòðàíèöà :49  Ðåçþìå: В резултат от приетия в края на 2015 година нов Закон за 
счетоводството е въведено изискването големите предприятия от обществен интерес да изготвят и 
публикуват нефинансова декларация. Основна цел на разработката е да се направи сравнителен 
анализ на текущо приложимата европейска и национална нормативна рамка, засягаща въпросите за 
структурата, съдържанието и изискванията за публикуване на нефинансовата декларация. Основен 
обект на изследване в разработката са големите предприятия от обществен интерес, а основен 
предмет на анализ е нефинансовата декларация.

Êëþ÷îâè äóìè: нефинансова декларация, предприятия от обществен интерес, съдържание, 
оповестяване, доклад за дейността.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÀ ÂÚÐÕÓ ÏÎÑËÅÄÂÀÙÈÒÅ ÐÀÇÕÎÄÈ ÇÀ 
ÄÚËÃÎÒÐÀÉÍÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÍÈ ÀÊÒÈÂÈ

ãë. àñ. ä-ð Áèñòðà Íèêîëîâà

Ñòðàíèöà :60  Ðåçþìå: Â íàñòîÿùàòà ðàçðàáîòêà ñà èçñëåäâàíè òåõíîëîãè÷íèòå àñïåêòè íà 
ôèíàíñîâèÿ êîíòðîë âúðõó ïîñëåäâàùèòå ðàçõîäè çà ðåìîíò, ïîäîáðåíèå, ðåêîíñòðóêöèÿ è 
ìîäåðíèçàöèÿ íà äúëãîòðàéíèòå ìàòåðèàëíè àêòèâè â ñòîïàíñêèòå ïðåäïðèÿòèÿ. Âúâ âðúçêà ñ 
òîâà, å íàïðàâåí îáçîð íà íàøè è ÷óæäåñòðàííè ñïåöèàëèçèðàíè ïóáëèêàöèè, ïðîó÷åíè ñà 
äåéñòâàùèòå ìåòîäè÷åñêè óêàçàíèÿ è ïðîöåäóðè ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà äàíú÷åí êîíòðîë îò 
îðãàíè íà Íàöèîíàëíàòà àãåíöèÿ çà ïðèõîäèòå, êàêòî è óòâúðäåíèòå ðúêîâîäñòâà çà 
ïðèëîæåíèå íà ìåæäóíàðîäíèòå îäèòîðñêè ñòàíäàðòè â ñôåðàòà íà íåçàâèñèìèÿ ôèíàíñîâ 
îäèò. Â ðåçóëòàò íà èçâúðøåíîòî èçñëåäâàíå å èçÿñíåíà òåõíîëîãèÿòà çà îñúùåñòâÿâàíå íà 
ôèíàíñîâ êîíòðîë âúðõó ïîñëåäâàùèòå ðàçõîäè çà äúëãîòðàéíè ìàòåðèàëíè àêòèâè, âúç îñíîâà 
íà äâà òåõíîëîãè÷íè ìîäåëà íà ôèíàíñîâèÿ êîíòðîë, êàòî çà öåëòà ñà ñèñòåìàòèçèðàíè: 
íîðìàòèâíèòå ðàçïîðåäáè, ñ êîèòî ñå ñúïîñòàâÿ ñúñòîÿíèåòî íà îáåêòà íà êîíòðîë, çà äà ñå 
óñòàíîâÿò îòðèöàòåëíè îòêëîíåíèÿ îò íîðìèòå; íàñîêèòå è õèïîòåçèòå íà êîíòðîëà; 
ïðèëîæèìèòå ñïîñîáè çà äîêóìåíòàëåí è ôàêòè÷åñêè êîíòðîë; ïîäõîäÿùèòå èíôîðìàöèîííè 
èçòî÷íèöè, ñâúðçàíè ñ òîçè îáåêò íà êîíòðîëà; âàðèàíòè çà ðåàëèçèðàíå íà êîíòðîëíî 
âúçäåéñòâèå, ñúîáðàçíî äîïóñíàòèòå íàðóøåíèÿ è ïðàâîìîùèÿòà íà ôèíàíñîâî-êîíòðîëíèÿ 
îðãàí. Ðàçðàáîòåíàòà ïðîáëåìàòèêà èìà îòíîøåíèå êúì òåõíîëîãèÿòà íà ôèíàíñîâèÿ êîíòðîë 
êàòî öÿëî, íî âñå ïàê âíèìàíèåòî å íàñî÷åíî êúì êîíêðåòåí îáåêò íà ôèíàíñîâèÿ êîíòðîë, à 
èìåííî � ïîñëåäâàùèòå ðàçõîäè çà äúëãîòðàéíè ìàòåðèàëíè àêòèâè. Îò ñâîÿ ñòðàíà, 
òåõíîëîãèÿòà íà ôèíàíñîâèÿ êîíòðîë å èçÿñíåíà îò ãëåäíà òî÷êà íà îðãàíèòå îò Íàöèîíàëíàòà 
àãåíöèÿ çà ïðèõîäèòå è íåçàâèñèìèòå ôèíàíñîâè îäèòîðè, íî âúïðåêè òîâà íàïðàâåíèòå èçâîäè, 
àíàëèòè÷íè êîìåíòàðè è îáîáùåíèÿ ñà ñ îáùîâàëèäåí õàðàêòåð è ìîãàò äà ñå ðàçãëåæäàò â 
êîíòåêñòà íà ôèíàíñîâèÿ êîíòðîë âúîáùå.   

Кëþ÷îâè äóìè: последващи разходи; дълготрайни материални активи; технология на 
финансовия контрол; модели на финансовия контрол; финансово-контролно изследване; одит; 
данъчен контрол; насоки на контрола; контролни хипотези; способи на контрола; информационни 
източници; контролно въздействие.
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   Въведение

    В съдържанието на понятието политически 
п р о ц е с  а в т о р ъ т  в к л ю ч в а  в о д е н и т е 
институционални политики. Партийната 
политика е само една от тях.

Политическата власт е тази, която се свързва 
с реализацията на глобални идеи и постигането 
на значими обществено-икономически цели. Тя 
се реализира от политическите субекти на 
о сноват а  на  дадени  от  институциите 
правомощия. За целта се вземат конкретни 
политически решения, които се реализират чрез 
обектите на управление. За да се реализира 
устойчив политически процес значение има на 
първо място начина, по които се изградени 
институциите. Именно тук се проявява 
обще ственат а  зряло ст.  Ст руктурат а  и 
функциите на институциите се свързват с 
рамката на правомощията на субекта на власт и в 
този смисъл оказват влияние върху поведението 
в управлението. Правилно изградените 
институции трябва да съответстват на 
глобалните идеи на водената политика, а чрез 
конкретизацията им в стратегически цели да се 
търсят резултати в различните обществено-
икономически области.

1. Политическата власт – връзки и 
зависимости при правенето  на политика

● П о л и т и ч е с к а  в л а с т , н о р м а т и в н а  
б а з а  и  п о л и т и  ч  е с к  а   о т г о в о р н о с т          

    Не са редки случаите, когато обществените 
очаквания от сбъдването на определено значимо 
събитие не се осъществява в рамките на 

заложените параметри и обяснението  кратко и 
ясно звучи така – това е политическо решение. В 
случая от значение е да се даде обяснение на 
такива връзки и зависимости от формален и 
неформален характер, като:

– политическа власт и нормативна база;
– политическа власт и партийна политика;
– политическа власт и политическа 

отговорност;
– к о н т р о л  и  с а м о к о н т р о л  н а д 

политическата власт;
– тълпата – коректив или източник на 

управленска политика;
     Конкретно проявление на политическата 

власт е партийната власт, която се свързва с 
провеждането на определена партийна 
политика. В демократичните общества, чрез 
принципите на свободното изборно поведение 
на практика се определят една или повече 
партии, които асоциират в себе си  партийната 
власт, респ. политическата власт. Така на 
практика, когато се говори за политическа власт 
се има предвид власт, свързана с конкретна 
партия или партии. И обратно, когато към даден 
момент се говори за партийна политика, тя 
неминуемо се свързва с понятието „политическа 
власт“.

     Преплитането на връзките политическа 
власт -политическа отговорност и нормативна 
база е с богато практическо съдържание. Когато 
под формулировката „политическо решение“ се 
„замита“ нормативната база изниква въпроса за 
политическата отговорност. Липсата на ясно и 
точно дефинирана нормативна база от една 
страна,  и от друга – субективното й тълкуване, 
п р а в и  с ъ п р от и ват а  н а  п ол и т и ч е с кат а 
безотговорност плаха и немотивирана. При това 
субективното тълкуване на решения на слабо 
структурирани и неясно дефинирани проблеми, 
прави всеки тръгнал да се съпротивлява 
отговорен пред закона. Не са малко образно 
казано „дремещите“ закони и нормативни 
решения, които се активират, когато трябва да се 
усмирят политическите противници . А 
затъването в ежедневната бюрокрация прави 
хората политически неадекватни и с притъпена 
бдителност за политическото поведение. Това 
дава много често не само   основание за грешно 
тълкуване от обществото на едни или други 
резултати от политическите решения, но и за 
н е а д е к ват н и  р е а к ц и и  н а  н е п р а в и л н о 
структурирани и насочени за решаване  в 

Ïîëèòè÷åñêèÿò 
ïðîöåñ è 
åôåêòèâíîñò íà 
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*  проф.д-р ик.н. Камен Каменов
   СА „Д. Ценов“ Свищов
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грешна посока проблеми. Това, което следва на 
базата на получените резултати са стандартните 
анализи за причините довели до негативните 
последици, но вече липсва възможност за 
промяна. Последващите действия са насочени 
по-скоро да се прехвърли отговорността на 
други, отколкото към критичен самоанализ за 
коригиране на поведението и извършване на 
реална промяна. Най-често груповия характер 
на взетото решение  на практика води до липсата 
на конкретна отговорност.

     Най-важната стратегическа отговорност 
на  политиче скат а  власт  с е  свър зва  с 
целеполагането. Създаването на предпоставки   
за възникването на кризисни ситуации от 
различно естество и в различни мащаби до 
голяма степен зависи от съответствието между 
политическите цели и институциите . Възможни 

1са следните варианти :
     а/ правилно поставени цели на политиката, 

но несъответстващи институции. В този случай 
е налице институционална блокада, т.е. Целите 
на политиката се ограничават от остарели в 
структурно и функционално отношение 
институции;

     б/ неправилно поставени политически 
цели, съответстващи институции. При този 
вариант поради грешки или недостатъчен 
професионализъм в субекта на власт е възможно 
да се сгреши в самото целеполагане. Изходът от 
тази ситуация е коригиране на целите на 
политиката, което може да бъде предшествано 
от промени в субекта на власт;

     в /  правилно поставени цели и 
съответстващи институции. Това е най-
благоприятния вариант, който създава условия 
за ускорени промени и икономически растеж;

     г/ неправилно поставени цели и 
несъответстващи институции. Това е вариант, 
който се свързва с криза в политиката и 
стопанството. Особеното при нея е, че поради 
п р о ф е с и о н а л н и ,  о р г а н и з а ц и о н н и , 
мотивационни и други слабости на субекта на 
власт, самото целеполагане не може да встъпи в 
р о л я т а  н а  о р и е н т и р   з а  е в е н т у а л н и 
институционални промени  . Обикновено 
процесите на промяна в такива случаи са бавни 
и мъчителни и могат да бъдат резултат от 
формирането на някакво по-активно ядро в 
субекта на власт. Възможно е да се ускори 

процесът на промяна чрез външни сили, но не 
винаги се създават подобни ситуации. За целта 
о п р ед е л е н о  з н ач е н и е  м оже  д а  и м а  и 
политическата активност и гъвкавост.

     Политическата власт като определяща 
стратегическите цели  за  развитие на 
социалните и икономически системи трябва да 
осигури  гъвкави и ефективни политики на 
базата на оценка и анализ, както на вътрешните, 
така и на външните фактори. Понеже те могат да 
бъдат с различна насоченост на въздействие 
важно е да се търси по- гъвкав начин за 
съответствие между политическите цели и 
и н с т и т у ц и и т е .  С л я п о т о  с л е д в а н е  н а 
емоционално изработени партийни политики 
може само да усложни процесите на промяна.

● К о н т р о л  и  с а м о к о н т р о л  н а д  п о л 
и т и ч е с к а т а  в л а с т

     За да се реализира ефективен политически 
процес от съществено значение е изпълнението 
на  конт ролнат а  функция .  Конт рола  и 
самоконтрола над политическата власт е от 
значение не само за постигането на крайните 
цели, но и да се извърши регулиране на 
възникналите отклонения по пътя на тяхната 
реализация. Контролът върху нещо е начин на 
упражняването на власт. Потребността на 
личността да упражнява контрол върху 
определени неща от заобикалящия го свят е 
вътрешно присъща . Когато няма външни обекти 
за контрол по субективна преценка човек се 
обръща към себе си. Този своеобразен себе 
контрол може да доведе до определени 
психически проблеми, ако не бъдат предприети 
определени специализирани действия в тази 
насока. Именно тази чисто психологическа 
особеност на контролната функция може да се 
превърне, както в позитив, така  и в  негатив при 
упражняването на власт. Това особено важи за 
политическата власт, където в масовия случай е 
приложено изборното начало за заемането на 
определени позиции. Така правото да се 
изработват и вземат решения се превръща в 
решаващо за реализацията на политическия 
процес. Външният контрол и себе контрола са в 
основата на  на спазването на нормативната база 
– вътрешна и външна. Понеже политическата 
власт е функция на сравнително широко 
предварително обществено обсъждане, с 
особена важност след заемането на определени 
политически позиции е способността за 

1   Каменов, К. Управленският процес, изд. Абагар, В. Търново, 
2003, с.18
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самоконтрол. И това е така, защото, когато се е 
търсило общественото доверие широко са 
използвани такива категории като ценности, 
нравственост, морал, доверие и т.н. Когато те се 
погазват започва друга, не в интерес на 
о б щ е с т в ото  ф о рм а  з а  р е а л и з а ц и я  н а 
политическата власт - назначения на възлови 
длъжности на удобни хора , търсене на себе 
изгода от определени решения, създаване на 
лобита в различни обществено-икономически 
структури за прокарване на изгодни решения и 
т.н.. Именно в тези случаи от значение е 
външния контрол. Неговите форми са различни, 
но ако и той е неефективен това може да се 
дължи на заинтересован политически  пробив 
във важни контролни институции или 
несъвършена нормативна база. Последната 
също е в полето на политическата активност, но 
когато се съчетаят интересите на политическо 
мнозинство и опозиция, тогава промените са 
козметични, или удовлетворяващи определени 
интереси. Така съществено се нарушава 
ефективното протичане на политическия 
процес и много често излизането от този 
омагьосан кръг става с помощта на тълпата.

● Т ъ л п а т а – к о р  е  к т и в   и л и  и з т о ч н 
и к  н а  у п р а в л е н с к а п о л и т и к а

  Все по-ясно се очертава връзката между 
реализацията на политическия процес и 
поведението на тълпите. Те в нередки случаи са 
своеобразен клапан за освобождаване на 
натрупано обществено напрежение и възможен 
коректив или източник на управленска 
политика. С увеличаването на демократичните 
придобивки и по-свободното поведение в 
обществото, все по – ясно се очертава 
з а в и с и м о с т т а  м е ж д у  п о л и т и ч е с к и я , 
икономическия и социалния процеси и силата 
на натиска от страна на тълпите.

   Произходът на тълпите всъщност се свързва 
с групите от хора, събрани заедно, и най-вече с 
тяхното ново поведение. Обикновено то се 
провокира от нови идеи. За последните Г. Льо 
Бон смята, че „ ...всяка  цивилизация е 
производна от малко на брой фундаментални 

2
идеи, които рядко   търпят обновление“ . 
Историческите сътресения са резултат  най-вече 
от измененията в тези фундаментални идеи. 
Идеите се приемат от тълпите, ако придобият 
много проста форма и бъдат представени в 

съзнанието им във вид на образи. Това 
твърдение на Г. Льо Бон ни навежда на мисълта, 
че тълпите не  се нуждаят от съществени и 
дълбоки анализи на конкретната обстановка. За 
тях е важен  емоционалния заряд, който дава 
идеята. Именно този момент най-често се улавя 
от политическите сили, когато искат да наложат 
определени идеи. Льо Бон мотивира смисъла от 
познаването  на психологията на тълпите като 
„средство за държавника, който иска не да ги 
управлява – това днес е много трудно, но иска да 

3не бъде изцяло управляван от тях“.
    Това, което впечатлява тълпата се свързва 

основно с образите. Льо Бон изтъква, че „ако не 
разполагаме винаги с тези образи, то възможно е 
да ги предизвикаме чрез умелото използване на 
думите и изразите....при това думи с най-неясен 
смисъл понякога въздействат най-силно. Такива 
са например демокрация,  социализъм, 
равенство, свобода и др., чийто смисъл е толкова 
смътен, че дебели томове не стигат за 

4
уточняването им“ . Нещо повече думите 
„социализъм“ и „демокрация“ посочва Льо Бон 
отговарят на пълно противоположни представи 
в латинските и англосаксонските души. „У 
латинците думата „демокрация“ означава 
предимно  за личаване  на  волят а  и  на  
инициативността на личността пред тези на 
държавата....У англосаксонците същата дума 
„демокрация“ означава,  напротив, бързо 
развитие на волята на индивида, отдръпване на 
държавата....следователно едни и същи думи  у 
т е з и  д ва  н а р од а  п р и т е ж а ват  ко р е н н о 

5противоположни значения“ .
  След  като  една  дума  може  да  с е 

интерпретира по различен начин и да се правят 
различни внушения, излиза, че чрез подходящо 
подбрани думи и изрази може да се оказва не 
само емоционално въздействие, но и да се 
въвежда в заблуда. И понеже инстинктивно 
човек се насочва към очакваното по-добро, 
политиците чрез подходящо подбрани думи и 
изрази, изказани от добре подготвени личности, 
при определени ситуации могат да привлекат 
огромен брой поддръжници. В случая се 
използват такива приоми като търсене на 
повърхностни връзки между лица и събития, 
обобщаване на частни случаи и т.н. Липсата на 
съждения и логическа подреденост за това, 

2   Льо Бон, Г., Психология на тълпите, Изд.“Жарава 2002“, 
2003, с.42

3   Пак там...с.12
4   Цит.произв. На Г. Льо Бон......с.75
5   Пак там.....с.79
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което става около отделната личност, я поставя 
на нивото на тълпите. Когато това се превърне в 
масово поведение на практика тълпите  попадат 
в една благодатна среда. Тогава техния живот се 
удължава, а заблудата става всеобща.

     В поведението на тълпите се откроява 
уважение към силата, а добротата им прави 
незначително впечатление и бързо я възприемат 
като вид слабост. Във връзка с това Г. Льо Бон 
отбелязва, че „вечно готова да въстане срещу 
слабата власт, тълпата угоднически се огъва 

6пред силната власт“.  По този начин при слаба 
власт тълпата прави опит да влияе на 
политическия процес. Това обикновено става, 
когато властта е корумпирана, когато е поверена 
в ръцете на непрофесионалисти, когато е 
съпроводена с вътрешни междуособици и 
конфликти и когато е манипулирана от вътре и от 
вън. Обратно, при силна власт може да се влияе 
на тълпата. Чрез умело водени политики може 
да се влияе на нейната идейна основа.

     Уличните тълпи са тези, които най-често се 
опитват да бъдат коректив или източник на 
политика. При това тяхното поведение много 
често е повлияно от задкулисни политически 
интереси. За да може уличната тълпа да повлияе 
на политическия процес, трябва да има насреща 
много слаба власт. Но и тогава тълпата не може 
да произведе нито едно конкретно политическо 
решение или да въздейства върху политическата 
система, въпреки стремежа си да се превърне 
във висш регулатор на политиката. При 
изчерпан политически потенциал обаче тълпата 
може да бъде използвана поради високата 
неопределеност на поведението си за оказване 
на политически натиск. В такива случаи става 
дума за политическа конкуренция, когато 
опозиционните сили „яхват“ недоволството на 
тълпата. Реакцията на официалната власт, за да 
з а п а з и  с т ат у к в о т о ,  е  ко р и г и р а н е  н а 
провежданата политика. Когато е невъзможно 
недоволството да се успокои по този начин може 
да се  стигне до формирането на нова 
управленска политика, което на практика 
означава смяна на властта.

     П о р а д и  в и с о к а т а  с т е п е н  н а 
неопределеност на поведението на тълпите 
трудно може да се търси и намира целенасочено 
и разумно действие спрямо тях. Подпомагани 
често от медиите и търсейки активна подкрепа в 

социалните мрежи, тълпите могат да се 
превърнат наистина във фактор, влияещ върху 
протичането на политическия процес. До каква 
степен и за какъв период зависи от две условия – 
трайността на идеала, който ги вдъхновява, и 
силата на властта. Обстоятелството, че тълпите 
може да отричат това, което до скоро са 
харесвали, ги прави силни с неформална власт, 
което създава съществени затруднения за 
правилната и ефективна реакция на формалната 
власт. Възможна е дадена корекция на водената 
политика за момент да удовлетвори тълпата, но 
във времето тя да бъде отречена поради 
подвижната й идейна благосклонност. Така, 
подчинявайки се на конюнктурни внушения на 
тълпата, може да се стигне до съществени 
грешки във водената политика. Може би 
правилната реакция е да не се отстъпва 
конюнктурно, а властта да отстоява основните 
принципи на водената политика. Разбира се това 
не изключва съпътстващ анализ на отделни 
е л е м е н т и  н а  п р о в е ж д а н ат а  п ол и т и ка 
/политическия процес/, но промените не бива да 
стават под натиск, а при доказана от анализа 
потребност.

 2. Политически  решения – особености 
и варианти на проявление при реализацията 
на политическия процес

     Съществена особеност на политическите 
решения, е че много често се свързват с 
комплекс от координирани действия за 
въздействие върху общественото мнение. 
Насочеността зависи от дефинираните 
политически цели. Тук именно се създават и 
предпоставките за несъответствие – определят 
се приемливи за обществото цели, вземат се 
политически решения с отклонения от 
набелязаните цели и са възможни на практика 
коренно различни действия. Именно тези 
несъответствия са дали основание някои  
публични личности да дефинират политиката 
„като свят, където от предателството се печели“ 
/Валери Тривильор, френска журналистка/. Във 
всяко твърдение, крайно или не, изведено от 
практиката има винаги определена доза истина. 
Резултат например на политически акт е 
възможната подмяна на целите на решението по 
неформален път, за удовлетворяването на 
определени политически интереси. Така се 
постига и желания резултат. Много често се 6   Пак там...с.38



11“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Ïîëèòè÷åñêèÿò ïðîöåñ è åôåêòèâíîñò íà... 

афишират целите, а интересите остават скрити. 
При това целите се мотивират по начин, 
различен от този на интересите.

     За да се проследи връзката „цел на 
решението – интереси“, трябва да се даде 
отговор най-малко на следните три въпроса:

 1. Кой стои зад формулираните цели? 
Отговорът може да се намери чрез търсенето на 
страните, които имат интерес да се изпълни 
взетото решение. Дотук може да се приеме 
всичко за нормално, ако не съществуваше 
вторият въпрос.

 2 .  И м а   л и  р а зм и н а ва н е  м е ж д у 
мотивиране на целите на решението и 
мотивиране на интересите? Отговорът на този 
въпрос е – може да има. Възможно е целите на 
решението да се мотивират по един начин, а 
интересите – по друг, т.е. В основата на 
интересите лежат други мотиви, не тези на 
целите на решението, които на практика се 
афишират. Тази възможност дава по същество 
да се търси разделение и в самото поведение на 
човешкия фактор. Едно ще бъде то от гледна 
точка на целите, друго от гледна точка на 
интересите. Ако такава двойственост се 
въплъщава в ръководителя или в управленския 
екип, то изводите са ясни – целите на решението 
са прикритие на други интереси. Всяка 
организация, в която протичат такива процеси е    
със съмнително бъдеще. При това тя съзнателно 
може да бъде насочвана към фалит от самия 
ръководен екип. Възможен е вариант, когато 
подобно поведение може да се внуши в екипа 
отвън, като може да бъде под формата на 
добронамереност, или натиск. В такива случаи 
организацията се предава отвътре, за да се 
обслужат чужди интереси.

 3. Може ли да се приеме, че при 
разминаването на мотивите за целите на 
решението с тези на интересите, в самото 
р е ш е н и е  с е  с ъ д ъ р ж а  п о т е н ц и а л  н а 
стратегическа измама?  Отговорът на този 
въпрос е утвърдителен щом интересите се крият 
зад други мотиви –  различни  от тези на целите. 
Несъответствието на мотивите на целите и тези 
на интересите може да има различни източници 
за захранване. Едни от често срещаните са 
свързани с:

 Л О Б И З М А – обикновено това се 
приема като нормална практика за

отстояването най-вече на определени 
групови интереси, но не са изключени и 

личностните. Погледнато обаче извън контекста 
на интересите, лобизма се изправя срещу един 
основен демократичен принцип – този на 
възможността да се осъществява свободно 
конкуриране.  Това  се  отнася  както за 
материалния, така и за духовния пазар. Да имаш 
лоби на определени етажи на властта, означава, 
че винаги  може да разчиташ най-малкото на 
внимание по възникнал проблем за разлика от 
тези, които нямат тази привилегия. При това 
няма гаранция, че потенциалът на вторите не е 
по-добър от този на първите. Откритият 
лобизъм все пак дава прозрачност за определени 
и н т е р е с и  и  м о т и в и т е  з а  т я х н о т о 
удовлетворяване. Не така обаче стоят нещата 
при скритото лобиране. Възможно е да се 
отстояват позиции, които на пръв поглед  не 
обслужват нечии интереси, но впоследствие да 
се окаже, че това не така . Или определено 
решение,  взето  сега, впоследствие се оказва, че 
н е  е  о б е к т и в н о  и  б е з п р и с т р а с т н о ,  а 
целенасочено, за да обслужи  точно определени 
интереси. При скритото лобиране най-добре 
проличава разминаването между мотивите на 
целите на решението с мотивите на интересите. 
Включването на елементи на подобно 
поведение при реализацията на политическия 
процес може да доведе до изместването на 
конкурирането на  стоки и услуги  на 
материалния пазар и идеи за духовния, от 
конкурирането на лобистки центрове във 
властта. Все пак лобизма е практика както за 
развитите страни, така и за развиващите се. Да 
се смята, че може да се елиминира като 
поведение  на  управляващите  би  било 
несериозно. Нищо друго не остава освен 
съобразяването с него,   а чрез  различни форми 
на контрол да се ограничи най-вече скритото 
лобиране. Само така лобизмът ще излезе от 
онова състояние, което го превръща във 
вторичен пазар на конкуриране, където 
мотивите на целите на решението се разминават 
в значителна степен с мотивите на интересите.

  О Б С Л У Ж В А Н Е Т О  НА  Т Е С Н И   
К О Р П О Р А Т И В Н И  И Н Т Е Р Е С И – Не са 
редки случа, когато добри професионалисти, 
разполагащи с подходяща информация /по 
количество и качество/, могат да предявят в 
организациите инициативи за вземането на 
решения, които на пръв поглед обслужват 
интересите на цялата организация,  но 
впоследствие да се окаже, че това не е така. 
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Когато зад подобни инициативи стоят тясно 
партийни интереси и е осигурен партиен чадър е 
възможно ръководството да вземе решения, или 
да имитира заблуда, и така да се обслужат 
конкретни корпоративни интереси. При това 
поведението на ръководния екип може да 
п о к а з в а  с е р и о з н а  м о т и в и р а н о с т  п р и 
формулирането на целите на решението. 
Времето обаче доказва, че тези цели са 
обслужвали не интересите на организацията, а 
на определен кръг от хора в нея и извън нея.

     В Л И Я Н И Е  Н А  Г Р У П О В И  И Н Т Е -
Р Е С И,  С В Ъ Р З А Н И   СЪ С  С Е Н Ч Е С Т ИЯ  
Б И З Н Е С – Типичен пример в тази насока е 
„мутризацията“ на икономиката у нас през така 
наречените години на преход към пазарна 
икономика. Този феномен на икономическо 
поведение на пръв поглед е една еклектика от 
прийоми на мафията, проява на корпоративни 
интереси, партиен лобизъм и брутално 
използване на концепцията за стратегическа 
измама. Каквито и опити да се правят за 
диагноза на това явление, сега може би няма да 
бъдат точни. Само от дистанцията на времето, 
когато се очертаят контурите на истинската 
политическа система и се извърши правилното й 
вътрешно структуриран, би могло да се даде 
оценка на тези процеси в обществено-
икономическия живот на страната. Но едно е 
сигурно сега, че зад привидната еклектика се 
крие сериозна и стройна система, идейната 
основа, на която не е дело на „духовни 
вегетарианци“. Зад нея стоят подготвени хора, 
които добре комуникират с политическата 
система. Затова и правно е много трудно да се 
докаже на този етап разминаването на мотивите 
на целите на вземаните решения с мотивите на 
интересите.

     В Л И Я Н И Е  Н А  В Ъ Н Ш Н И  С И Л И- 
В тази насока определено място заемат 
икономическото и научно-техническото 
р а зу з н а ва н е .  О с о бе н о  м я с то  ту к  и ма 
и з п о л з в а н е т о  н а  к о н ц е п ц и я т а  з а 
стратегическата измама и внедряването на 
добри професионалисти във фирмите и 
организациите, представляващи особен 
интерес. Под формата на консултации съвети и 
пряка финансова помощ може да се осигури 
вземането на такива управленски решения, 
чиято издържаност не буди съмнение. Времето 
обаче може да покаже, че целите на тези 
решения са мотивирани по начин, обслужващ 

чужди интереси. Тези процеси могат да се 
задълбочат, ако професионализма при оценка на 
ситуациите се измести  от политическа намеса.

     В З Е М А Н Е  Н А  Р Е Ш Е Н И Я  „П О Д  
У С Л О В И Е“- Схемата в случая на пръв поглед 
е елементарна – събитие „Б“ се сбъдва при 
условие, че се реализира най-напред събитие 
„А“. Или трябва да се вземат и изпълнят 
решения, които са поставени от тези, които 
влияят върху сбъдването на второто събитие. 
Самият факт на условието показва, че целите на 
решенията, осигуряващи реализацията на 
събитието „А“, ще бъдат мотивирани съобразно 
интересите на тези, които влияят върху 
събитието „Б“. Това е типичен пример за 
налагане на решения, при което ясно се 
очертават мотивите на интересите. Този процес 
е осъществим само при упражняването на 
политическа власт и преди всичко със скритото 
лобиране.

  Решението като един волеви акт е 
непосредствено свързано с поведението на 
човешкия фактор. При това от изключително 
важно значение е да има съответствие в 
поведението на вземащите управленските 
решения с поведението на изпълнителите. 
Разнопосочността е възможна в немалко случаи, 
но особено важни са тези,  свързани с 
несъобразяването на потенциала на решението  
и проблема, който трябва да се реши, както и 
разминаването на мотивите на целите на 
решението с мотивите на интересите по 
неговото изпълнение. Най-често до такива 
ситуации се стига, когато се вземат политически 
решения несъобразени с действителното 
съдържание на ситуациите. Всяко отклонение в 
тази насока се компенсира обикновено с 
упражняването на повечето власт. Този процес 
обаче се съпътства и от обратна реакция от тези, 
които са поставени при такива условия, което 
неминуемо  повишава градуса на напрежение в 
социалните системи.. За да се избегнат подобни 
ситуации, трябва добре да се диагностицират 
проблемите, по които се вземат решения, както и 
да се познават и елиминират основните 
източници на несъответствие между мотивите 
на целите на решението и мотивите на 
интересите от изпълнението на решението. По-
конкретно става въпрос за политическа намеса, 
открито и скрито лобиране и др.
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     З а к л ю ч е н и е

  В статията се показва до каква степен 
политическата власт, решения и поведение, 
взети поотделно и във взаимна връзка, влияят на 
устойчивостта на политическия процес. 
Разгледани са  о собено сти  на  тяхното 
п р оя вл е н и е  в  с о ц и а л н и т е  с и с т е м и ,  в 
съответствие с основните правила в теорията за 
упражняване на власт, вземането на решения и 
поведението на управляващите. Реализирането 
на устойчив политически процес се смята за 
ед н о  от  с ъ щ е с т ве н и т е  и з и с к ва н и я  з а 
е ф е к т и в н о т о  ф у н к ц и о н и р а н е  н а 
икономическите и социални системи. Това в 
каква степен ще се реализират политическите 
цели е важно условие за последващата 
организация по използването на ресурсите – 
трудови, материални и финансови. В този 
смисъл е изключително важно да се реализира 
п о  е ф е кт и в е н  н ач и н  и  фу н к ц и я т а  н а 
политическото целеполагане. Това може да 
стане, ако в политическия процес се включат 
хора с висок морал и креативно мислене, за 
които обществените цели и интереси стоят над 
партийните.
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Въведение:
Клъстерите са отличителна характеристика 

на почти всяка една съвременна национална и 
регионална икономика. Този извод важи с пълна 
сила за икономически развитите нации. 
Клъстери се формират в най-различни отрасли 
на икономиката като производство на текстил в 
Северна Италия, производство на стомана в 
Питсбърг, корабостроене в Глазгоу, финансови 
услуги в Лондон и др. Темата за клъстерите не е 
нова за икономическата наука, като тя привлича 
вниманието на учените през по-голямата част от 
миналия век. През последните години тя става 
все по-актуална и в дневния ред на Европейския 
съюз (ЕС).

1. Същност и роля на клъстерите
Клъстерите могат да бъдат определени като 

"географски концентрации от свързани 
помежду си компании и институции в 

1
специфична сфера" . Те могат да включват и 
доставчици на различни компоненти, машини, 
съоръжения, услуги и специализирана 
инфраструктура. Често клъстерите се 
разширяват в посока производители на 
допълващи продукти и към компании и 
индустрии, свързани от общи технологии, 
ресурси и др. Освен това, те могат да включват и 
различни институции като университети, 
търговски асоциации и др., които да оказват 
специализирано обучение, научно-развойна 
дейност и техническа подкрепа.

Като част от клъстер, пред компаниите се 
създават предпоставки за подобряване на 
дейността им чрез достъп до специализирани 

ресурси, информация, технология и чрез 
координация със свързаните компании в 
отрасъла. В рамките на клъстера компаниите 
имат достъп до служители със специализирани 
познания и притежаващи необходимите умения 
за работа. От друга страна, клъстерите се явяват 
притегателна сила за множество нови, 
талантливи служители от други райони. 

Компаниите могат да извличат позитиви от 
наличието на множество специализирани 
доставчици на суровини, материали и 
оборудване.  Използването на ме стни 
доставчици намалява размера на необходимите 
материални запаси, премахва разходите за внос 
и като цяло води до намаляване на разходите на 
предприятието. Близостта с доставчиците води 
до подобряване на комуникацията и до 
повишаването на качеството на оказваните 
допълнителни услуги като въвеждане в 
експлоатация и поддръжка.

В много случаи клъстерите подобряват 
репутацията на даден район, което се явява 
предпоставка за потребителите да се обърнат 
отново към предприятие, базирано там. 
Членовете на клъстерите извличат изгода и от 
съвместни маркетингови инициативи като 
търговски панаири, издаване на специализирани 
списания и др.

В много случаи правителствени и/или други 
публични институции инвестират в развитието 
на транспортна и техническа инфраструктура, 
както и в различни образователни програми, 
което се явява предпоставка за развитието на 
конкуренто спо собно стта на фирмите.  
Инвестиции се правят не само от публичните 
институции. Много често самите компании, 
част от клъстера, инвестират в провеждането на 
различни програми за обучение на служителите, 
изграждане на центрове по качеството, 
изграждане на лаборатории и др.

Клъстерите играят важна роля за развитието 
на иновационния процес в компаниите. 
Взаимодействието между компаниите, в 
рамките на клъстера, им позволява да получават 
своевременна информация за бъдещото 
развитие на техниката, технологиите, 
специфични услуги и др. Освен това, са налице 
възможности за бърза реакция - компаниите в 
рамките на клъстер по-лесно могат да 
идентифицират какво е необходимо за 

Êëúñòåðíà ïîëèòèêà 
è êëúñòåðíè èíèöèà-
òèâè â åâðîïåéñêèÿ 
ñúþç

*Õðèñòî Èâàíîâ

*  гл.ас. д-р Христо Иванов
   Университет за национално и световно стопанство
1  Porter, M.E., Clusters and the New Economics of Competition, 
Harvard Business Review, November-December 1998 
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реализацията на иновационния процес. Тясното 
взаимодействие с местните доставчици и 
партньори по отношение на иновационния 
процес осигурява по-добро сходство с 
изискванията на клиентите.

Всички  те зи  предимства  създават  
предпоставки за развитието на много нови 
компании в райони, в които има функциониращи 
клъстери. Налице са "значителни предимства за 
новия предприемач при установяване в доказан 
к л ъ с т е р  и  с ъ п ъ т с т в а щ и  в р е д и  п р и  

2неустановяване в подобна среда" . Новите 
доставчици имат солидна основа за развитие 
поради силно концентрираната клиентска база 
от множество предприятия, разположени в един 
регион. В рамките на един клъстер може да се 
развиват няколко свързани отрасъла, които 
използват сходни суровини, материали и 
оборудване, което разширява клиентската база 
на отделните доставчици. Клъстерите създават 
предпоставки за развитието на нов бизнес и 
поради наличието на множество подготвени 
кадри, запознати със спецификите на 
развиваните индустрии. От друга страна, 
местните финансови институции изискват по-
ниска  цена  на  заемания  капитал  от  
новосформираните предприятия поради факта, 
че вече са запознати с бизнес дейностите в 
рамките на клъстера.

2. Ролята на публичната политика за 
развитието на клъстерите

Клъстерите възникват спонтанно въз основа 
3на пазарни сили . Процесът на формиране и 

развитието на клъстерите следва естествения си 
ход в следствие на формирането на нови фирми, 
развитието на доставчиците, инвестирането в 
и н ф р а с т р у к т у р а ,  н а т р у п в а н е т о  н а  
специализирана информация и разполагането на 
производствени мощности от утвърдени фирми, 
опериращи в други райони. Естественият ход на 
възникване и развитие на клъстерите поставя 
въпроса от каква публична политика се нуждаят.

Клъстерите оказват значително влияние 
върху предприятията в отделен регион, както и 
създават различни ползи за местното население. 
От тази гледна точка е необходима публична 
политика, която да осигурява необходимите 
правила за развитие на продуктивен бизнес, 
създаване на стимули, механизми и инициативи 
за подобряване на ефективността, с която 
функционират отделните предприятия.

Една от значимите роли на властите 
(национални и местни) е да събират база от 
данни за наличието и спецификите на отделните 
клъстери. Тя трябва да включват информация за 
състава на клъстерите, техните членове, 
характеристики и за заетостта в тях. Такава база 
от данни ще позволи провежданите политики и 
публичните инвестиции да са съобразени с 
потребността и спецификите на бизнеса във 
всеки един отделен район, което от своя страна 
ще ги направи по-ефективни. 

Друга значима роля на публичните органи е 
да осъществяват тесен диалог с търговските 
асоциации и представителите на клъстерите. 
Това ще спомогне да се идентифицират 
проблемите на местно ниво пред развитието на 
бизнеса и ще се набере информация за 
слабостите на провежданата политика от страна 
на публичните власти. Друго измерение на 
провежданата политика по отношение на 
клъстерите е свързано със създаването на 
предпоставки за съвместни инвестиции от 
различни членове на клъстера, от които ще се 
ползват голяма част от предприятията. Примери 
за това са инвестициите в университетски 
изследователски центрове, научни лаборатории 
и др.

Провежданите политики за клъстерите, за 
разлика от секторните и индустриалните 
политики, трябва да бъдат неутрални по 
отношение на индустрията или типа на 

4
икономическата активност . Публичните власти 
следва да провеждат политика, която да 
стимулира развитието и повишаването на 
ефективно стта  на  функциониране на  
предприятията във всеки един клъстер.

2   Kuah, Adrian T.H., Cluster Theory and Practice: Advantages for 
the Small Business Locating in a Vibrant Cluster, Journal of 
Research in Marketing and Entrepreneurship: Volume Four, Issue 
3, 2002 
3   Porter, M.E., Clusters and Economic Policy: Aligning Public 
Policy with the New Economics of Competition, Harvard Business 
School, November 2007гл.ас. д-р Христо Иванов

4   Porter, M.E., Clusters and Economic Policy: Aligning Public 
Policy with the New Economics of Competition, Harvard Business 
School, November 2007
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3. Изследване на клъстерната политика 
на Европейския съюз. Концепции и основни 
характеристики

През  по следните  две  де сетилетия  
Европейският съюз насочи усилията си към 
изграждане на икономика, основаваща се на 
знания и иновации, към насърчаване на по-
екологична и  по-конкуренто спо собна 
икономика. Клъстерите и тяхното развитие 
заемат централно място както в индустриалната 
политика на съюза, така и в регионалната 
политика и научните изследвания.

В заключенията на Европейския съвет за 
широкообхватна иновационна стратегия от 
04.12.2006 г. се посочва, че „ефективната 
подкрепа за иновации е интегрална част от 
Лисабонския процес, а това изисква съвместни 

5действия на европейско равнище” . В документа 
са изведени девет стратегически приоритета за 
повишаване на иновативността на европейско 
равнище. Акцентира се, че клъстерите могат да 
бъдат ефективно средство за засилване на 
регионалните иновации чрез комбиниране на 
усилията на индустрията, изследователската 
дейност и публичните власти. Клъстерите могат 
да бъдат подкрепени от трансграничен диалог и 
споделяне на информация, касаеща най-
подходящите средства, мерки и опит.

В комюникето на Европейската комисия от 
2008 г., озаглавено „Към клъстери на световно 
равнище в Европейския съюз: прилагане на 
широкообхватна иновационна стратегия” се 
посочва, че клъстерите са предимно пазарни 
феномени. Успешните клъстери възникват 
спонтанно,  в резултат на естествени 
конкурентни предимства или в резултат на 
действието на пазарни сили. Въпреки това са 
налице нарастващ брой случаи, където 
дълго срочните държавни политики и 
инициативи на бизнес, университети и научни 
организации са способствали в създаването на 
силни клъстери. В документа е изложено, че 
„роля на Общността е да подпомага и разширява 
такива усилия, особено чрез подобряване на 
рамковите условия, съдействие за научно-
изследователски и образователни постижения и 

предприемачество, насърчаване на по-добри 
връзки между индустрията (специално малките 
и  с р е д н и  п р е д п р и я т и я )  и  н ау ч н о -
изследователската дейност и подкрепа за 
взаимни познания за политиката и клъстерното 

6коопериране в ЕС” . 
Необходимостта от по-активна роля на 

Общността се обуславя от значителната пазарна 
фрагментация, слабите връзки между наука и 
индустрия и от недоброто равнище на 
сътрудничество в рамките на Европейския съюз. 
Тези проблеми са причината клъстерите в ЕС да 
не разполагат винаги с необходимата критична 
маса и иновативен капацитет, за да се 
конкурират успешно в световен мащаб.

Най-значимата роля на Комисията в 
подкрепа на клъстерите е да допълни 
регионалните и национални политики в 
създаването на подходяща бизнес среда, чрез 
премахване на бариерите за търговия и 
мобилност в рамките на ЕС. Това ще създаде 
условия за по-значимо транснационално 
сътрудничество и мобилност на инвестициите, 
научните изследвания и високообразованите 
хора, явяващи се предпоставка за развитието на 
по-силни клъстери. В документа е указано, че 
бъдещите усилия на ЕС ще бъдат насочени към 
подобряване на клъстерните политики, 
насърчаване на транснационална клъстерна 
кооперация, промотиране на отличните 
постижения на клъстерните организации, 
подобряване на интеграцията на иновативни 
малки и средни предприятия (МСП) в клъстери.

Необходимо стта  от  развитието  на  
клъстерите се потвърждава и в документ на 
Европейската комисия със заглавие „За 
възраждане на европейската промишленост”. В 
него като основни пречки пред развитието на 
малките и средните предприятия в Европа се 
посочват изпитваните трудности за инвестиции 
в иновации, износ и интегриране в глобалните 
вериги на стойността. Резултатът от тези факти е 
негативен ефект върху конкурентоспособността 
на предприятията.

В документа се констатира, че „Потенциалът 

5   Council conclusions on a broad-based innovation strategy: 
strategic priorities for innovation action at EU level, 2769th 
competitiveness (Internal Market, Industry and Research) Council 
meeting Brussels, 4 December 2006

6   Towards world-class clusters in the European Union: 
Implementing the broad-based innovation strategy, Communication 
from the Commission to the Council, the European parliament, the 
European economic and social committee of the regions, 
Commission of the European Communities, Brussels, 5.11.2008
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на клъстерите да създават благоприятстващи 
иновациите екосистеми за взаимно подкрепящи 
се групи от МСП трябва да бъде проучен по-

7добре като начин за насърчаване на растежа”.  
Европейската комисия ще подкрепи малките и 
средни предприятия, които желаят да се 
интегрират в клъстери от световно ниво, като 
подкрепата няма да бъде сведена единствено до 
промишлените сектори, а ще бъдат предприети 
действия, които ще бъдат насочени към 
ул е с н я в а н е  н а  м е ж д у с е к т о р н о т о  и  
трансграничното сътрудничество и иновации.

4. П р о у ч в а н е  н а  п р и л а г а н и т е  
инструменти на ЕС в подкрепа на 
клъстерното развитие: същност и видове 
инструменти

В отговор на нарастващата необходимост от 
по-активна роля на Общността в подкрепа на 
клъстерите, ЕС започва да използва редица 
инструменти за стимулиране на развитието на 
клъстерите. Финансови инструменти за 
подкрепа на потенциални бенефициенти, чиято 
дейност е насочена към развитието на 
клъстерите, се използват още от края на миналия 
век. В началото на 80-те години на XX век 
публичните власти в страните членки, 
занимаващи се с икономическо развитие, 
използват кохезионните инструменти на ЕС за 
развитие на клъстери като част от реализацията 
на иновационните им стратегии. От тогава 
размерът на финансовата подкрепа за 
развитието на иновациите и развитието на 
иновативни клъстери постоянно нараства. 

Освен с финансова подкрепа, в последните 
години ЕС съсредоточава усилията си и в посока 
разработване  на  нови ,  не финансови  
инструменти за подпомагане на дейността на 
клъстерите и за улесняване на участието на 
малки и средни предприятия в иновативни 
клъстери. Тези инструменти спомагат за 
стимулиране на взаимен обмен на информация, 
споделяне на добри практики, съвместно 
разработване на общи планове и др.

Основна задача пред ръководителите на ЕС 
се явява управлението и координацията на 

отделните инструменти по начин, който ще 
доведе до постигането на синергичен ефект. 
Необходимо е изпълнението им да води до 
постигането на стратегическите цели на ЕС и в 
същото време да бъде в синхрон с националните 
и регионални инициативи за подкрепа на 
клъстерите.

4.1 Директни, финансови инструменти на 
ЕС за подкрепа на клъстерното развитие

Основният финансов инструмент на ЕС за 
подкрепа на развитието на клъстерите за 
периода 2007 - 2013 г. е Седма рамкова програма 
за научни изследвания и технологично развитие. 
Бюджетът на програмата възлиза на над 50 
милиарда евро, като сумата е по-голяма с над 
60% спрямо средствата, предназначени за 
нейния предшественик - Шеста рамкова 
програма.

Седма рамкова програма е разделена на пет 
програми: "Сътрудничество", "Идеи", "Хора", 
"Капацитети" и "Ядрени изследвания". В 
рамките на програма "Капацитети" е приета 
приоритетната ос "Региони на знанието". Една 
от основните цели пред "Региони на знанието" е 
да се засилят научните изследвания и 
иновационния потенциал на европейските 
региони чрез подкрепа за основаващите се на 
научни изследвания клъстери, включващи 
университети, изследователски центрове, 
компании и регионални власти и подкрепата за 
тяхнат а  кооперация .  За  нуждите  на  
приоритетната ос са отпуснати над 120 милиона 
евро.

Сред основните резултати от реализацията 
на седма рамкова програма са формирането на 
нови, дългосрочни взаимоотношения между 
клъстерите на европейско равнище, по-голям 
трансфер на потоци от знание между 
изследователските организации и бизнеса, 
подобряване на стратегическата насоченост в 
сферата на клъстерите, достъп до нови знания и 
умения пред мениджърите и др.

Друг инструмент, чрез който европейски 
средства се насочват към клъстерите, е 
Р а м к о в а т а  п р о г р а м а  з а  
конкурентоспособност и иновации. Тя е 
създадена, за да „допринесе за повишаване на 
конкурентоспособността и иновационния 
капацитет в Общността, за напредъка на 

7   За възраждане на европейската промишленост, Съобщение на 
Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
Брюксел, 22.1.2014 г.
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обществото на знанието и устойчиво развитие, 
основани на балансиран икономически 

8
растеж” . Предвижда се Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации да допълва 
Седма рамкова програма в областта на 
иновациите, като финансовата и рамка за 
периода 2007-2013 г. възлиза на над 3 600 млн. 
евро.

Основните цели на Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации са:

г  да насърчава конкурентоспособността на 
предприятията, в частност на малките и средни 
предприятия;

г   да подпомага всички форми на иновации, 
включително екоиновации;

г да ускори развитието на устойчиво, 
конкурентно, иновативно и включващо 
информационно общество;

г  да подпомага енергийната ефективност и 
новите източници на възобновяема енергия във 
всички сектори, включително сектор транспорт.

Предвижда се постигането на целите на 
рамковата програма да се осъществи чрез 
изпълнението на три специфични програми: 
П р е д п р и е м а ч е с т в о  и  и н о в а ц и и ,  
Информационни и комуникационни технологии 
и Интелигентна енергия Европа. Клъстерни 
инициативи се финансират в рамките на 
специфична програма Предприемачество и 
иновации (дейности, свързани с иновации и 
екоиновации) и на специфична програма 
И н ф о р м а ц и о н н и  и  ко м у н и к а ц и о н н и  
технологии.

През 2014 г. Европейската комисия стартира 
програмата Хоризонт 2020. Тази програма се 
явява опит да се обедини на едно място 
финансирането за научно-изследователска и 
иновационна дейност в ЕС през следващия 
програмен период (2014 - 2020 г.). Член 20 от 
Хоризонт 2020 и член 37 от Правилата за 
участие насърчават синергичния ефект между 
Хоризонт 2020 и европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

Бюджетът на Хоризонт 2020 възлиза на 
почти 80 милиарда евро, които ще бъдат 
налични за период от 7 години (между 2014 и 

2020 г.). В програмата са изведени три основни 
приоритета: високи постижения в научната 
област, водещи позиции в промишлеността и 
обществени предизвикателства. В програмата е 
заложено да бъдат насърчавани трансгранично и 
междусекторно сътрудничество, иновации и 

9
предприемачество между различните райони.  
Предвижда се координацията да се осъществява 
от различни организации на клъстери, чрез 
комбинирането на различни ресурси и 
инструменти.

4.2 Нефинансови инструменти на ЕС за 
подкрепа на клъстерното развитие

Европейска клъстерна обсерватория
Европейската клъстерна обсерватория е 

създадена през юни 2007 г. и осигурява достъп 
до най-богатата статистическа информация, 
анализи и картографиране на клъстерите и 
провежданата клъстерна политика в Европа. 
Целта на обсерваторията е да подпомогне 
страните членки и регионите в създаването на 
клъстерни стратегии и да подпомогне 
компаниите в създаването на нови, глобални 
конкурентни предимства в нововъзникващи 
отрасли чрез клъстери и по този начин да засили 
ролята на клъстерните политики за обновяване 
на индустрията на Европа като част от 

10
стратегията Европа 2020 . 

За  по стигане  на  по соченат а  цел ,  
Европейската клъстерна обсерватория 
предоставя следните услуги:

·  О б н о в я в а н е  и  о б о г а т я в а н е  н а  
статистическото картографиране на клъстерите 
в Европа, включващо информация за повече от 
40 клъстерни категории в повече от 250 NUTS-2 
региона, предоставяне на информация, карти и 
списъци с клъстери, научни паркове и други 
видове организации, поддържане на библиотека 
за различни документи, свързани с клъстерите;

· Изследване силните и слабите страни на 
регионалните и националните системи за 
развитие на клъстерите, предоставяне на данни 
за регионалната конкурентоспособност, 
изясняващи условията за развитие на 
клъстерите в отделните региони;

8   Decision No 1639/2006/EC of the European Parliament and of the 
Council of 24 October 2006 establishing a Competitiveness and 
Innovation Framework Programme (2007 to 2013), Official Journal 
of the European Union

9   Horizon 2020 Work Programme 2014 – 2015, Innovation in small 
and medium-sized enterprises Revised (European Commission 
Decision C (2015)2453 of 17 April 2015)
10    European Cluster Trends, European Cluster Observatory, Report, 
March 2015
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· Изготвяне на анализ на секторните 
клъстерни тенденции, анализ на клъстерната 
интернационализация и световните тенденции в 
индустриалните трансформации и изследване 
на възможностите пред отраслите и клъстерите;

· Разработване на средство за провеждане 
на стрес тест за клъстерната политика. Стрес 
тестът ще осигури предварителен анализ за това 
дали клъстерните политики са насочени към 
подобряване на условията и дали подкрепят 
междусекторното сътрудничество;

· Представяне на практиката на модерната 
клъстерна политика въз основа на информация 
за вече реализирани инициативи във 
възникващите индустрии;

· Провеждане на конференции за 
засилване на диалога и споделяне на новостите 
по отношение на клъстерите.

Европейски клъстерен съюз
Европейският клъстерен съюз е създаден 

през 2008 г. и представлява отворена платформа 
за осъществяване на постоянен диалог на 
европейско равнище по отношение на 
разработването на клъстерни политики. 
Основните участници в инициативата са: 
национални или регионални структури, като 
министерства и агенции, които се занимават с 
проектирането и управлението на програми за 
иновации и подпомагане на клъстери; 
транснационални мрежи между клъстерите; 
международни/национални клъстерни 
асоциации.

Основните цели на Европейския клъстерен 
съюз са:

· да се сподели опитът, получен до 
момента в клъстерните политики от публичните 
власти на национално и регионално ниво с цел 
подобряване на  съще ствуващите или 
разработване на нови и по-добри клъстерни 
политики за в бъдеще;

· да се отиде отвъд идентифицирането на 
добри клъстерни политики и да се съдейства за 
истински политически диалог между тези, които 
желаят съвместно да развиват европейския 
дневен ред на клъстерите в областите на общ 
интерес;

· да се превърне в единственото място на 
равнище ЕС за разработване и обмяна на нови 
идеи и практически инструменти, нови 

финансови инициативи за подобряване на 
клъстерните политики в Европа и за 
насърчаване на европейското коопериране на 
ниво политика;

· да се подобрят отличните постижения и 
ефективността на клъстерните политики в 
Европа, което ще резултира в създаване на 
повече конкурентоспособни клъстери на 
световно ниво в Европа.

Европейска инициатива за отлично 
качество на клъстерите

Основната цел на Европейската инициатива 
за отлично качество на клъстерите е да създаде 
бенчмаркинг методология, чрез която 
клъстерните организации да подобрят своя 
управленски процес. Освен това, инициативата 
създава материали за обучение с цел оказване на 
съдействие на мениджърите на клъстери да 
подобрят своя управленски капацитет. В 
рамките на Европейската инициатива за отлично 
качество на клъстерите е създаден набор от 
индикатори за управление на качеството на 
клъстерите и е разработена система за 
класифициране на качество на професионално 
клъстерно управление.

Европейска група за клъстерни политики
През октомври 2008 г. Европейската комисия 

предприе инициативата  да  сформира 
Европейска група за клъстерни политики 
(European Cluster Policy Group). Групата има за 
основна задача да съветва Комисията и страните 
членки по отношение на подкрепата им за 
развитието на повече клъстери на световно 
равнище в ЕС. На 30.09.2010 г. групата 
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представи своя окончателен доклад . По 
същество документът е разделен на две основни 
части. 

В първата част са представени три принципа, 
на които да се базират клъстерните програми на 
Европейската комисия и на страните членки в 
следващите периоди. Те са: клъстерните 
програми трябва да бъдат подпомогнати от 
сериозни усилия за засилване на рамковите 
условия; публичната подкрепа за клъстерните 
програми трябва да се основава на способността 
и желанието на клъстерите да се развиват в 

11   European cluster policy group, Final recommendations - a call for 
policy action
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условията  на  световна  конкуренция;  
клъстерните програми трябва да са представени 
в интегрирана рамка с ясно зададени роли и 
отговорности на Комисията и на страните 
членки.

Във втората част на доклада са изведени осем 
действия, които са необходими за превръщането 
на тези принципи в практика. Те са в 
съответствие със стратегията Европа 2020, като 
целят да допринесат за превръщането на 
политиката на ЕС по отношение на клъстерите 
във фундаментален елемент на европейската 
индустриална политика. Изведените действия 
са:

· подреждане на приоритетите за 
финансиране в европейския бюджет;

· подобряване на условията пред 
клъстерите;

· преглед на настоящия профил на 
получатели на финансиране на ниво ЕС и на 
ниво страни членки;

· насърчаване на по-добри клъстерни 
програми на равнище страни членки;

· рационализиране на европейското 
финансиране за клъстерите чрез създаването на 
стандартизиран набор от административни 
процедури;

· подобряване на координацията на 
клъстерните програми;

· и н с т и т у ц и о н а л и з и р а н е  н а  
обезпечаването с база данни с информация за 
клъстерите;

· подобряване на европейските платформи 
за клъстерно сътрудничество.

Заключение:

Клъстерите са съществен елемент на 
съвременната пазарна икономика. Те се явяват 
в а ж е н  с т и м у л  з а  р а з в и т и е т о  н а  
конкурентоспособността. Развитието на 
интеграционните процеси в ЕС налагат по-
активна роля на Съюза по отношение на 
подкрепа за клъстерите. В отговор на 
посочената необходимост, ЕС започва да 
използва редица инструменти за стимулиране на 
развитието на клъстерите. Прилаганите 
инициативи се явяват важен инструмент, който 
управляващите ЕС следва да продължат да 
използват. Но освен това е необходимо да се 

предприемат необходимите стъпки към 
доразвитие и усъвършенстване на прилаганите 
инициативи. Те следва да бъдат разглеждани 
като част от общата европейска политика по 
отношение на клъстерите. 

Бъдещият просперитет на политиката на ЕС 
по отношение на клъстерите зависи от ясното 
разграничаване на задачите и отговорностите 
както на равнище ЕС, така и на равнище страна 
членка. Освен при разработването на 
политиката по отношение на клъстерите, ЕС 
трябва да бъде активен и по отношение на 
клъстерите, разпростиращи се на територията 
н а  н я ко л ко  д ъ р ж а в и ,  к а к т о  и  п р и  
необходимостта от използването на обща 
инфраструктура. Страните членки трябва да 
бъдат активни по отношение на прилаганата 
политика на национално равнище, отчитайки 
специфичните национални особености на 
бизнес средата и на индивидуалните клъстери. 
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Обществените поръчки са сфера, която се 
характеризира с движение на значими парични 
потоци и засяга всички области в икономиката. 
Те са пряко свързани с дейността на 
разпоредителите с държавния бюджет 
(публични възложители), както и на търговски 
субекти ,  опериращи в  с екторите  на  
е н е р ге т и кат а ,  п убл и ч н и я  т р а н с п о рт,  
снабдяването с вода, пощенските услуги и 
използването на определен географски район 
(секторни възложители). Това ги прави 
определящ фактор за бизнес климата, размера на 
инвестициите и конкурентоспособността на 
пазара в страната като цяло. Ето защо, 
законосъобразното, прозрачното и конкурентно 
им възлагане стимулира привличането на 
капитали, поощрява иновациите, насърчава 
създаването на работни места и ускорява 
икономическия растеж. 

В същността си обществените поръчки са 
определени процедурни правила, в резултат на 
които възникват договорни отношения между 
възложители и изпълнители. В България те са 
регламентиран в Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), който е синхронизиран с 
европейските директиви в тази област. 
П р и н ц и п и т е ,  н а  ко и то  с е  о с н о ва ва  
европейското ,  ре сп .  и  националното  
законодателство по обществени поръчки са 
публичност и прозрачност, свободна и лоялна 
конкуренция, равнопоставеност и недопускане 
на дискриминация. 

Същевременно, няма правната рамка, която 
да гарантира законосъобразно възлагане на 
обществените поръчки и ефективното 

разходване на публичните средства, ако 
регламентираните правилата се прилагат 
некоректно или целенасочено се заобикалят. Ето 
з а щ о  о т  с ъ щ е с т в е н о  з н а ч е н и е  з а  
функционирането на системата по обществени 
поръчки е практиката при възлагането на 
договорите. Безспорно ясните и недвусмислени 
правила са необходимо условие за честна 
н а д п р е в а р а  п р и  о п р е д е л я н е т о  н а  
изпълнителите, но по-висока гаранция за това 
дава проверката за тяхното спазване. В тази 
връзка и в отговор на обществените съмнения за 
недобри практики, както и на някои препоръки 
на Европейската комисия към България за 
подобряване функционирането на системата за 
разходване на публичните средства, в страната е 
въведен и в последствие развит предварителен 
контрол на обществените поръчки. 

Същност на предварителния контрол

Обществените поръчки са чувствителна 
област с множество съмнения за злоупотреби, 
затова предварителният контрол е натоварен с 
отговорността и очакването да следи за 
спазването на нормативните правила. Той 
следва да повиши законосъобразността при 
възлагането на договорите и да минимизира 
рисковете от финансови загуби за българската 
икономика. Основната му цел е да въздейства 
върху слабите места при откриването и 
провеждането на процедурите и да редуцира 
лошите практики. Счита се, че предварителните 
проверки способстват за по-прозрачен, 
състезателен и достъпен процес на възлагане, 
което от своя страна ще осигури във възможно 
най-голяма степен открито и резултатно 
разходване на публичните средства. Така 
поставените цели определят и основните му 
характеристики:

[ Превенция
По отношение разходването на публичните 

средства най-добрата мярка е превенцията. 
Предварителният контрол на обществените 
поръчки е именно средство за превенция от 
грешки и нарушения,  допускани при 
възлагането на договорите. През годините са 
у п р а ж н я ва н и  р а з л и ч н и  ва р и а н т и  н а  
предварителен контрол, но винаги е следвана 

Ïðåäâàðèòåëíèÿò 
êîíòðîë âúðõó 
îáùåñòâåíèòå 
ïîðú÷êè - ñúùíîñò 
è ðàçâèòèå

*Ìèãëåíà Ïàâëîâà

*  гл. ас. д-р Миглена Павлова, УНСС
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целта грешките да се търсят и откриват преди да 
се случат, т.е. да се установят тогава, когато 
могат да се предотвратят и/или повлияят. По 
тази причина предварителният контрол на 
обществените поръчки се осъществява преди 
стартиране на процедурата за възлагане и/или в 
хода на нейното провеждане, т.е. достатъчно 
рано, за да е възможно при установяване на 
слабости и/или несъответствия със ЗОП, да се 
предприемат мерки и да не се стигне до 
подписване на договор, предшестван от 
незаконосъобразни действия. Той създава 
предпоставки за откриване на законосъобразна 
процедура и/или за изправяне на допуснати 
грешки на много ранен етап от провеждането й.

j Методическа помощ
Предварителният контрол е форма на 

методическа помощ. Той няма санкционен 
характер и не цели налагане на наказание при 
установяване на нарушения. Практически той е 
външен коректив за допуснати от възложителя 
грешки и пропуски по отношение на конкретна 
процедура. Резултатите от проверката са 
констатации, придружени от препоръки и 
указания за саниране на забелязани неточности 
и отстраняване на установени нормативни 
несъответствия, което да намали риска от 
обжалване на процедурите за обществени 
поръчки и от сключване на договори в 
нарушение на закона. Важна особеност е, че 
осъществяването на проверката не засяга 
нормативно установените срокове за  
провеждане на процедурите и не удължава 
времето за възлагане, т.е. продължителността на 
процедура,  по която се  о съще ствява 
предварителен контрол, не се различава от 
времето за възлагане на договор, чиято 
процедура не е обект на предварително 
разглеждане. 

[ За законосъобразност 
Предварителният контрол на обществените 

поръчки е за законосъобразност. При 
провеждането му не се извършва проверка дали 
възлаганата доставка, услуга или строителство е 
принципно необходима на съответния 
възложител, а се изследва дали поставените 
условия във връзка с придобиването й са 
съобразени с правилата за възлагане. Тоест 

внимава се дали нормите на законодателството в 
областта на обществените поръчки са 
проведени коректно при конкретното възлагане. 
За резултатите от проверката се изготвя 
становище, което не е задължително за 
възложителя. 

[ Специализиран орган
Осъществяването на предварителния 

контрол на обществените поръчки е една от 
дейностите извършвани от Агенция по 
обществени поръчки (АОП). Тя е орган, чийто 
функции и отговорности са изцяло насочени към 
осигуряване спазването на законодателството 
по обществени поръчки и съблюдаване 
принципите за публичност, прозрачност и 
лоялна конкуренция. Част от правомощията й са 
свързани с предоставянето на методология в 
същата областта, което е особено ценно и 
полезно при предварителните проверки. 
Специализираният характер на Агенцията от 
една страна е сериозна индикация за 
компетентност по отношение на правилата и 
опит във връзка с утвърдените добри практики, 
от друга - способства за уеднаквяване на 
практиката при възлагането на обществените 
поръчки от различните възложители.

Въвеждане и развитие на предварителния 
контрол от АОП

Предварителният контрол минава през 
различни форми и етапи на развитие, като 
многократно е променян неговият обхват, но 
винаги е насочен към възлагането на договори с 
висок обществен интерес. Стремежът, който се 
следва е увеличаване на броя на процедурите, 
подлежащи на проверка.  Развитие също така се 
наблюдава и по отношение на условията и реда 
за осъществяването на предварителния контрол. 
След въвеждането на предварителния контрол 
текущо са преразглеждани документалният 
обхват, сроковете и правилата за извършване на 
проверките. Правени са няколко промени, всяка 
от които с цел засилване и усъвършенстване на 
контрола. 

[ Наблюдатели
През 2007 г. стартира първата форма на 

предварителен контрол при възлагането на 



24 “БИЗНЕС ПОСОКИ”

обществени поръчки, която е въведена с 
промени в ЗОП (обн. ДВ, бр. 28 от 2004 г.; отм., 
ДВ, бр. 13 от 2016 г; в сила до 14.04.2016 г.). В 
резултат на изменения в ЗОП (обн. в ДВ, бр. 37 
от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) на 
изпълнителния директор на АОП е дадена 
възможност по своя инициатива или по искане 
на възложителя да определи наблюдатели на 
процедури за възлагане на обществени поръчки. 
В обхвата на този вид контрол попадат 
процедури, при които стойността на възлагания 
договор надвишава европейските праговете, 
регламентирани в чл. 45а ЗОП (отм., в ред. до 
31.12.2008 г.). Проверките се осъществяват 
посредством присъствието на експерти от АОП 
като независими наблюдатели при работата на 
комисиите за оценка на офертите. Тяхна задача е 
да проверят как се спазват правилата за 
р а з г л е ж д а н е  н а  о ф е р т и т е  и  д а л и  
законосъобразно се определя изпълнителят на 
договора. Те нямат право да се намесват пряко в 
работа на комисиите. Резултатът от работата на 
наблюдателите е независим доклад до 
изпълнителния директор на АОП. Въз основа на 
него се изготвя становище до възложителя 
относно установеното при проверката, което той 
може да вземе под внимание преди да издаде 
решението за определяне на изпълнител.

Посредством тази форма на контрол, през 
2007 г. са проверени 6 процедури, а през 2008 г. - 
4, като експерти от АОП са присъствали на 38 
заседания на комисиите през 2007 г. и 41 през 
2008 г. За двете години, при почти 80 посещения 
при възложителите, само в 10 случая е 
осигурена възможност за външна експертиза от 
АОП по отношение работата на комисиите и при 
определянето на изпълнителя. От големия брой 
посещения се стига до заключение, че тази 
форма на проверка е много трудоемка, а малкият 
брой проверени процедури ясно показва, че 
резултатът от усилията е незначителен. Същото 
е и с установената практика от работата на 
комисиите, която не може да се приеме за 
представителна. Доколкото проверките от АОП 
обхващат средно 5 процедури годишно, не може 
да се счита, че те разкриват качествените страни 
на възлагателния процес и дават достоверна и 
надеждна информация за системно допусканите 
грешки. В тази връзка констатациите от тях не 
могат да се ползват като база за сериозни изводи 

и обобщения, респ. и не дават възможност за 
набелязване на подходящи мерки за въздействие 
на лошите практики. 

По този начин се стигна до извода, че тази 
форма на контрол не може съществено да 
повлияе на системата на възлагане и на бизнес 
средата като цяло. Ето защо, със законови 
промени, в сила от 01.01.2009 г., контролните 
правомощията на изпълнителния директор на 
АОП напълно са променени, като отпада 
функцията на наблюдателите, а на нейно място е 
въведен нов предварителен контрол, развит в 
две направления. 

[ Контрол върху поръчки, финансирани 
с европейските средства

Първата група процедури, към които е 
насочен предварителният контрол на 
обществени поръчки след 2009 г., са 
процедурите за възлагане на договори с 
европейско финансиране. Причината фокусът 
на контрола да е насочен точно към този вид 
процедури е обстоятелството, че средствата от 
европейските фондове са солиден лост за 
структурни реформи, развитие на пътната и 
железопътната инфраструктура, модернизиране 
управлението на отпадъците, защитата на 
околната среда и т.н. На практика те са чудесна 
възможност за подобряване условията и 
качеството на живот на населението, съдействат 
за балансирано териториално развитие и 
стимулират конкурентоспособността на 
българската икономика. 

С приемането на България в Европейския 
съюз обемът на финансовия ресурс по линия на 
европейските фондове съществено нараства, 
респ. значително се увеличава броят на 
обявените процедури за възлагане на 
обществени поръчки, които имат европейско 
финансиране. През 2007 г. те са 928, през 2008 г. - 
1885., а очакването за следващите години е за 
чувствителен ръст. Така във връзка с нуждата от 
ефективно усвояване на европейските средства, 
избягване на финансови корекции и в отговор на 
препоръките на Европейската комисия (ЕК) към 
България за повече мерки, осигуряващи 
законосъобразно възлагане на договорите за 
обществени поръчки, АОП е натоварена с 
отговорността да извършва предварителен 
контрол на процедурите за обществени 
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поръчки, финансирани с европейски средства. 
- едноетапен
До 2009 г. контролът при разходването на 

средствата от европейските фондове се 
осъществява от управляващите органи на 
съответните програми или междинните звена. 
След 01.01.2009 г. към тях се присъединява и 
АОП, като проверката става съвместна и всеки 
от органите има отделно поле на действие и свои 
контролни правомощия. Управляващите органи 
запазват водещата си роля. Те определят 
процедурите, които са обект на предварителен 
контрол, а в рамките на контрола са натоварени с 
отговорността да организират проверката на 
техническите спецификации за възлагане на 
договора, да осигурят участие на свои експерти 
като членове в комисията за провеждане на 
процедурата и да съгласуват проекта на 
решението за избор на изпълнител на 
обществената поръчка. 

Прино сът  на  АОП с е  изразява  в  
предоставянето на специални знания в областта 
на обществените поръчки. Задачата й е да 
прегледа проекта на документацията за участие 
в процедурата и да изготви доклад за 
съответствието й  с  изискванията  на  
законодателството в областта на обществените 
поръчки, които се предоставя на съответния 
управляващ орган. Той има задължение да го 
изпрати на възложителя, заедно с констатациите 
и указанията по техническата спецификация и 
коментарите от своята проверка във връзка с 
условията за одобрение на проекта. Целта е 
преди стартиране на възлагането възложителят 
да разполага с информация за установените от 
проверяващите грешки и нарушения, както и с 
препоръки за тяхното преодоляване. Тоест 
контрола следва да създаде практическа 
възможност възложителят да извърши нужните 
корекции в условията за възлагане и да открие 
процедурата в съответствие с изискванията на 
закона и на финансиращата програма. Макар 
препоръките да не са задължителни за 
възложителя,  при неизпълнението им 
управляващият орган отказва финансиране на 
съответния проект.

Предварителният контрол на поръчки, 
финансирани с европейски средства е 
фокусиран към „рискови“ възлагания. На 
проверка подлежат процедури, с които се 

възлагат договори за строителство с прогнозна 
стойност над европейските прагове. По 
отношение на доставките и услугите обхватът 
няколко пъти е променян. Първоначално и при 
тях на проверка подлежат договорите, 
надвишаващи европейските прагове, но с 
изменение в ЗОП (обн., ДВ. бр. 24 от 31 март 
2009 г.) е определен друг праг - 1 000 000 лв. 
Предвидено и допълнително изискване – през 
двете години, предхождащи откриването на 
процедурата, при възложителя да са установени 
нарушения, за които има влязло в сила 
наказателно постановление или решение на 
орган по обжалване. 

В хода на прилагането се установява, че не са 
много процедурите, които отговарят на 
посочените условия, респ. тази форма на 
проверка се осъществява върху относително 
ограничен брой случаи. Ето защо, с изменение в 
ЗОП (обн., ДВ, бр. 52 от 2010 г.), обхватът на 
предварителния контрол е разширен. От 
задължителните изисквания отпадна условието 
процедури за доставки и услуги да се проверяват 
само, когато през последните две години при 
възложителя са установени нарушения, за които 
има влязло в сила наказателно постановление 
или решение на орган по обжалване. В резултат 
на промяната процедурите, подлежащи на 
проверка от АОП, постепенно се увеличават. 

Видно от следващата диаграма, за две години 
броят на проверените от АОП процедури 
нараства двойно.

Фиг. 1. Брой обществени поръчки, на които е 

осъществен предварителен контрол

 Този модел на предварителен контрол се 
запазва до 25.02.2012 г. Сравнен с функцията на 
наблюдателите, той може да се определи като 
значително по-ефикасен. АОП проверява 
годишно около 70 от най-значимите обществени 
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поръчки, което многократно надвишава броя на 
процедурите, проверени през 2007 и 2008 г. 
Същевременно, документалният му обхват 
предвижда разглеждане на цялата документация 
за участие, поради което времетраенето на една 
проверка трае около месец. Въз основа на това, 
подобно на наблюдателите, този контролен 
механизъм също може да се определи като 
трудоемък.

Фиг. 2. Разликата в броя на процедурите по години.

Резултатите от осъществяването на 
предварителния контрол върху процедурите за 
възлагане на договори, финансирани с 
европейски средства, потвърждават назрялата 
потребност от неговото въвеждане. От 
упражняването му се стига до извода, че при 
подготовката на документите за откриване се 
допускат редица грешки и нарушения на 
регламентираните в закона правила, което 
опорочава неговото прилагане. На практика, 
през периода 2009 г. – 2011 г., по нито един от 
проверените от АОП проекти на документации 
не е изразено становище за пълната 
законосъобразност на поставените условия и 
изисквания. Във всички разгледани случаи са 
установени пропуски и/или несъответствия със 
ЗОП (отм.), респ. На възложителите са дадени 
препоръки и указания за отстраняването им. 

Въпреки това, по-задълбоченият анализ на 
ефекта от реализирането на този вид контрол 
показва значително подобряване в разбирането 
и прилагането на законодателството в областта 
на обществените поръчки. Основание за това 
заключение дава обстоятелството, че при всяка 
следваща проверка на възложител, чиито 
процедури по-често биват проверявани, се 
установяват по-малко грешки, респ. По-добро 
познаване на правилата за възлагане. Това 
безспорно доказва, че възложителите вземат под 
внимание препоръките и указанията, дадени във 

връзка с предходни техни процедури, върху 
които е бил упражнен предварителен контрол, и 
при подготовката на документите за следващи 
проекти на документации избягват отбелязани и 
коментирани вече слабости. 

- двуетапен
През 2011 г. са предприети промени в ЗОП 

(обн., ДВ, бр. 93 от 2011 г.) за доразвиване и 
усъвършенстване на предварителния контрол 
върху процедурите за възлагане на обществени 
поръчки, финансирани с европейски средства. В 
резултат на това от 26.02.2012 г. моделът е 
съществено изменен в няколко посоки. 

Променена е ролята на АОП. Първоначално 
проверките, извършвани от нея, подпомагат 
контролните функции на управляващите органи 
на оперативни програми, а според новия модел 
Агенцията само стоятелно контролира 
съответствието на условията в процедурата с 
изискванията на ЗОП. Ефектът от това е, че 
проверката на процедури за възлагане на 
обще ствени поръчки,  финансирани с  
европейски средства, вече не е съвместна, а се 
осъществява само от един орган. От една страна, 
това обстоятелство опростява процедурата по 
предварителен контрол, а от друга е 
предпоставка за провеждане на единна 
политика и съгласуваност в действията.

От едноетапен контрол се преминава към 
проверка на два етапа – преди и след 
откриването на процедурата На първия етап 
отново се проверяват проекти на документи, по 
които се изготвя становище с констатации за 
установените нарушения на ЗОП и препоръки за 
тяхното отстраняване. На втория етап се 
преглеждат същите документи и се проследява 
изпълнението на указанията, направени при 
първата проверка. Възложителите, които не са 
се съобразили с дадените препоръки, имат 
възможност да представят мотиви за своето 
решение. Контролът завършва с окончателен 
доклад за законосъобразност, който се изпраща 
на възложителя, на органите за последващ 
контрол  – Сметната палата и Агенцията за 
държавна финансова инспекция и на органа, 
отговорен за управление и разходване на 
средствата по съответната оперативна програма. 

С направеното изменение в нормативната 
уредба е променен и документалният обхват на 
контрола. От проверка на цялата документация 
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за участие в процедурата се преминава към 
разглеждане на най-чувствителните и 
съществени елементи от нея – изискванията към 
участниците, които следва да се съдържат в 
обявлението за поръчка и методиката за оценка 
на оферти. При процедурите, за чието прилагане 
ЗОП изисква наличие на определени 
обстоятелства, контролът обхваща и проверка на 
мотивите на възложителя за тяхното 
провеждане, изложени в решението за 
откриването им. 

Сроковете за произнасяне са съкратени. При 
въвеждането на контрола времето за 
разглеждане се определя от управляващия орган 
на съответната програма, а при новия модел то е 
уредено в ЗОП, където в 14-дневен срок, АОП 
следва да прегледа проектите на решението за 
откриване, обявлението за поръчка и методиката 
за оценка, когато критерият е икономически 
най-изгодна оферта, а за втория етап от 
проверката разполага с 10 дни след публикуване 
в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на 
решението и обявлението, с които се открива 
процедурата. Обменът на информация във 
връзка с  предварителния контрол на 
европейските средства се осъществява само по 
електронна поща с електронен подпис, което 
осигурява допълнителна бързина при 
получаването и изпращането на документите.

С коментираните нормативни промени са 
редуцирани стойностните прагове, над които 
поръчките се проверяват. Постигнато е 
значително увеличаване на броя на проверените 
процедури спрямо предишния модел: 

Фиг. 3. Съпоставка между броя на процедурите и 

тези подлежащи на контрол.

Описаният механизъм на предварителен 
контрол функционира до 14.04.2016 г., когато 
ЗОП, с който е въведен, е отменен. През периода 
на упражняването му промени настъпват само 
по отношение на обхвата му. От 01.07.2014 г. 
влиза в сила изменение на отменения ЗОП (обн., 
ДВ, бр. 40 от 2014 г.), според което на 
предварителна проверка по същия ред подлежат 
и процедурите за строителство, финансирано с 
бюджетни средства, извън европейските. 
Проверката е задължителна, когато прогнозната 
стойност на договора е равна или по-голяма от 9 
779 000 лв. без ДДС. 

Тези случаи са относително малко, като за 
целия период, през който се осъществява този 
контрол (01.07.2014 г. - 14.04.2016 г.) са 
проверени 58 процедури за възлагане на 
строителство, финансирано от националния 
бюджет, като най-много от тях са във връзка с 
Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни 
сгради (30 бр.).

Със същото изменение на отменения ЗОП 
(обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.) към проверяваните от 
АОП документи се добавя нов - мотивите на 
възложителя за поставените към участниците в 
процедурата критерии за подбор.

Сравнен с другите видове контрол, 
двуeтапният може да се определи като най-
успешен. Обхваща средно около 500 процедури 
годишно, които се проверяват двуетапно в доста 
кратки срокове. Въз основа на този значително 
повишен обем спрямо предходните форми на 
проверка, той може да се разглежда като 
инструмент за последователно въздействие 
върху ясно дефинирана група обществени 
поръчки. Чрез осъществяването му се осигурява 
активен диалог с възложителите относно 
практическото прилагане на законодателството 
по обществени поръчки, тъй като извършването 
му дава полезна обратна връзка за действията на 
възложителите и е от помощ при формулирането 
на методологията на Агенцията. 

Резултатите от този вид контрол дават 
основание за извод, че той е бърз и ефективен. 
Има положителна роля за дисциплиниране на 
възложителите, стимулирайки ги да съобразят 
действията си с изискванията на закона. 
Упражняването му редуцира допуснатите 
г р е ш к и  и  о г р а н и ч а в а  н е я с н и т е  и  
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непропорционални условия в процедурите за 
възлагане на обществени поръчки. 

Незаконосъобразност е установена само в 36 
от случаите, т.е. при под 2 % от проверените 
процедури. 

Фиг. 4. Изводи след осъществен предварителен 

контрол.

Т о в а  п о к а з в а ,  ч е  п о с р е д с т в о м  
предварителния контрол е въведен работещ 
механизъм, чрез който се установяват слабите 
места в подготовката на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки и начин те да 
се повлияят. 

[ Ко н т р ол  въ р ху  п р о ц ед у р и  н а  
договаряне без обявление

Второто направление предварителен 
контрол, осъществяван от началото на 2009 г. е 
насочено към процедурите на договаряне без 
обявление. Според ЗОП (чл. 16, ал. 7, т. 2 ЗОП 
(отм.)), това е ред за възлагане, при който 
възложителят провежда преговори за 
определяне клаузите на договора с едно или 
повече точно определени лица. Посоченото 
означава, че участието в процедурата е 
ограничено само до лицата, поканени от 
възложителя, което на практика означава, че тя 
не е достъпна за всички „играчи“ на пазара. Тези 
специфики дават основание да се счита, че при 
процедурата на договаряне без обявление във 
висока степен се игнорират основните 
принципи за възлагане на обществени поръчки. 
По тази причина тя е разписана като изключение 
от общия ред за възлагане и прилагането й е 
обвързано с изрично посочени в ЗОП (отм.) 
условия и предпоставки, а провеждането й 
следва да е предшествано от оповестяване на 
фактическите обстоятелства, довели до 

необходимостта от игнориране на общия ред. 
Независимо от това, възложителите 

определено предпочитат процедурата на 
договаряне без обявление и относително често я 
прилагат.

Във връзка с това, от началото на 2009 г. е 
въведен предварителен контрол върху 
процедури на договаряне без обявление, 
открити от възложители по чл. 7, т. 1-4 ЗОП 
(отм.) така нар. Публични възложители, на 
основание чл. 90, ал. 1, т. 3-9 и 12 ЗОП (отм.). 
Осъществяването му цели да установи доколко 
законосъобразно възложителите провеждат 
тази, вместо друга процедура. В рамките на 
проверката се изследва дали в съответния 
случай са изпълнени изискванията на закона за 
прилагане на избраното от възложителя правно 
основание. Заключенията се базират на преглед 
на решението за откриване на процедурата и по-
конкретно мотивите за провеждане на 
договаряне без обявление, и приложените 
доказателства по случая. Контролът завършва 
със становище, което не е задължително за 
възложителя, но може да се вземе предвид преди 
сключването на договора с избрания 
изпълнител.

В сравнение с функцията на наблюдателите, 
контролът върху процедурите на договаряне без 
обявление обхваща много по-голям брой 
процедури. От 01.01.2009 г. (въвеждането на 
контрола) до 14.04.2016 г. (отмяната на ЗОП, 
който го въвежда) 6443 процедури попадат в 
обхвата на този вид проверки. Много сериозен 
ръст е регистриран след 2012 г., когато е 
отменена Наредбата за възлагане на малки 
обществени поръчки (обн., ДВ., бр.84 от 2004 г., 
отм., ДВ., бр.17 от 2012 г.). В резултат на 
отмяната основанията по чл. 90, ал. 1, т. 3-9 и 12 
от ЗОП (отм.) започват да се прилагат и при 
поръчки на по-ниски стойности, респ. 
процедурите, попадащи в обхвата на контрола 
значително нарастват. 
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На практика, въз основа на контрола става 
ясно, че възможностите за провеждане на 
процедура на договаряне без обявление не се 
разбират добре от възложителите. Проверките 
доста често констатират както пропуски в 
обосновката и нейното доказване, така и 
необосновано пристъпване към този ред за 
избор на изпълнител вместо към конкурентна 
процедура. Установено е, че при част от 
проверяваните правни основания се допускат 
значително повече грешки. 

Повече от половината от всички процедури 
на договаряне без обявление, подлежащи на 

контрол от АОП, се откриват на основание чл. 
90, ал. 1, т. 3 ЗОП (отм.). Неговото прилагане е 
обвързано с наличие на защитени от закона 
права, с оглед на което с него обикновено се 
възлагат авторски надзор, доставка на газ, вода, 
топлинна енергия и др., чиито изпълнители не 
могат да бъдат избрани в условията на 
конкуренция. Резултатите от контрола показват, 
че при прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗОП 
(отм.) относително рядко се допускат грешки. 

Фиг. 5. Брой процедури на договаряне без обявление по години.

Прякото влияние на предварителния контрол върху системата на възлагане е видно от следната 
диаграма: 

Фиг. 6. Съпоставка в броя процедури на договаряне без обявление с осъществен предварителен 

контрол по години
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 За разлика от периода 2007-2008 г. 
множеството проверки след 2009 г. дават 
достоверна и надеждна информация за тесните 
места при прилагането на ЗОП (отм.) и 
системните грешки, допускани при възлагането 
на договорите за обществени поръчки. Те са 
сериозна база за набелязване на подходящи 
мерки за въздействие на лошите практики и 
повлияване на цялата система на обществените 
поръчки, респ. икономиката на страната.

Новост в предварителния контрол

От 15.04.2016 г. е в сила нов ЗОП (обн., ДВ, 
бр. 13 от 2016 г.). С него в националното 
законодателство са въведени правилата за 
въ з л а г а н е  н а  о б щ е с т в е н и  п о р ъ ч к и ,  
регламентирани в новите европейски директиви 
(2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС). Заедно с промените 
в реда за възлагане, новият ЗОП урежда и 
промяна в предварителния контрол на 

Фиг. 7. Съотношение на изразени становища за законосъобразност и 
незаконосъобразност по правни основания от ЗОП.

По-проблемни са другите две често използвани правни основания за откриване на процедура на 
договаряне без обявление – чл. 90, ал. 1, т. 4 и т. 8 ЗОП (отм.). Първото се прилага при възникването 
на форсмажорни обстоятелства, а второто – при необходимост от реализацията на допълнително 
строителство или допълнителни услуги от изпълнителя на вече възложен договор. При тях, в 
голямата част от случаите е изразено становище за незаконосъобразност.

От проверките се налага изводът, че относително често този ред за възлагане се ползва от 
възложителите, за да се „изправят“ грешки, допуснати при планирането или възлагането на други 
договори. Отчетените резултати обосновават необходимостта извършването на контрола върху този 
вид процедури да продължи.

Фиг. 8. Промяна в броя на процедури с осъществен предварителен контрол по години.
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о б щ е с т в е н и т е  п о р ъ ч к и .  О с н о в н и т е  
характеристики като цяло са запазени. 
Същевременно са направени стъпки в посока 
модернизация  и  нова  концепция  на  
предварителния контрол. Въведени са нови 
видове контрол, а упражняваните до 14.04.2016 
г. са доразвити и разширени. 

[ Контрол чрез случаен избор
Контролът чрез случаен принцип е 

своеобразно продължение на осъществявания 
по ЗОП (отм.) контрол върху европейските 
средства. Той е двуетапна проверка, която се 
осъществява преди и след оповестяване 
о т к р и в а н е т о  н а  п р о ц е д у р ат а .  Ц е л и  
предотвратяване допускането на грешки и 
закононарушения. Няма санкционен характер, а 
е форма на методическа помощ. Извършва се от 
специализиран орган и е за законосъобразност. 
Специфичен при него е начинът за определяне 
на процедурите, върху които се извършва 
предварителна проверка. В обхвата на контрола 
попадат всички процедури, които подлежат на 
публикуване в РОП, с изключение на тези, с 
които се възлагат поръчки в областите отбрана и 
сигурност или са обект на друг вид контрол, 
осъществяван от АОП, т.е. той се прилага както 
по отношение на процедури, изискващи 
публикуване на информация в ОВ на ЕС, така и 
при такива, провеждани по националните 
правила за възлагане. Проверка обаче се 
извършва само на тези, които са изтеглени след 
случаен избор по методика, която отчита нивото 
на риск. Новият подход дава шанс на всяка една 
от провежданите в страната процедури, 
независимо от стойността на възлагания 
договор, да може да стане обект на разглеждане 
от АОП.

Източникът на финансиране също вече не е 
от значение. С въвеждането на контрола на 
случаен избор на практика се провежда 
п р и н ц и п ъ т  н а  р а в н о п о с т а в е н о с т  н а  
националните и на европейските средства. 
Контролът не е фокусиран към договорите, 
финансирани от европейските фондове, а към 
всички сделки, обезпечени с публични средства, 
като при проверката се прилагат еднакво строги 
правила. 

По отношение на документалния обхват на 
контрола, към проверяваните до 14.04.2016 г. 

документи се добавя и техническата 
спецификация. Това цели да елиминира 
п р о бл е м и  с  д и с к р и м и н а ц и о н н и  и л и  
предварително нагласени изисквания в 
техническите условия на възлаганите договори. 
При специфичните случаи – когато откриването 
на процедурата се оповестява с предварително 
обявление, контролът обхваща и поканата за 
потвърждаване на интерес преди и след нейното 
изпращане до лицата, заявили интерес. 

Отново се въвежда възможността при 
работата на помощния орган на възложителя – 
комисиите за провеждане на процедурите, да 
присъстват експерти от АОП като наблюдатели. 
Определянето на такива е обвързано с преценка 
рискът от допускане на грешки и нарушения да е 
определен като съществен. Това означава, че за 
най-рисковите процедури е предвиден 
механизъм за допълнителна проверка. 

Разпоредбите, уреждащи осъществяването 
на този контрол влизат в сила от 01.09.2016 г., 
поради което към момента няма практика по 
прилагането му. По тази причина ефектът от 
новата концепция за осъществяване на 
предварителен контрол може само да се 
предполага въз основа предишен опит. 

П о  о т н о ш е н и е  п р о в е ж д а н е т о  н а  
процедурите по възлагане може да се 
аргументира, че новият модел ще доведе до 
удължаване на времето за определяне на 
изпълнител. Проверката на проектите на 
документи и осигуряването на вероятност всеки 
случай да може да попадне в контролната 
извадка, налага предварително предоставяне на 
данни за всяка процедура, подлежаща на 
публикуване в РОП. Това означава, че за всяка 
процедура, а не само за предварително 
определените в закона, следва да се предвиди 
допълнително време, през което да участва в 
случайния избор и евентуално да бъде 
разгледана от АОП, ако е избрана.

Случайният избор дава шанс на „малките“ 
процедури да се извърши предварителен 
контрол от АОП, но заедно с това създава 
възможност големи и важни поръчки да бъдат 
прескочени.

Разширеният обхват на контрола – 
разглеждане на техническите спецификации и 
присъствие при работата на комисията на 
представители на АОП обуславят ограничаване 
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броя на обхванатите от проверките процедурите. 
В обобщение контролът на случаен избор е 

по-обстойна проверка върху по-малък брой, 
случайно избрани процедури.

[ Ко н т р ол  въ р ху  п р о ц ед у р и  н а  
договаряне

Като продължение на контролните функции 
по отменения ЗОП може да се разглежда и 
контролът върху процедурите на договаряне, 
разписан в ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) 
Проверката обхваща повече правни основания - 
чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 и чл. 182, ал. 1, т. 1, 4 и 
5 ЗОП за провеждане на договаряне, които по 
същество в по-голямата си част са аналогични и 
сходни с отменените. Контролът отново е 
фокусиран към мотивите на възложителя за 
избягване на конкурентния ред за възлагане и 
документите, които ги доказват. Извършва се 
след откриване на процедурата и завършва с 
експертно становище за законосъобразното 
прилагане на избраното правно основание. 
Изводите на АОП имат характер на методическа 
подкрепа на възложителя при решението за 
подписване на договора. 

Същевременно  новият  ЗОП внася  
множество промени в досегашната практика. 
Освен при процедурите на публични 
възложители, проверка вече се осъществява и 
върху процедури на договаряне, откривани от 
секторни възложители. Това разширява сферата 
за наблюдение и дава възможност за съпоставка.

Както при контрола на случаен избор, така и 
тук на проверка подлежат процедурите за 
възлагане на договори на стойност над и под 
европейските прагове, които са обособени в две 
групи. В първата попадат договарянията, чиято 
стойност е над праговете, за които е необходима 
публикация в ОВ на ЕС. След откриването на 
такава процедура мотивите на възложителя за 
провеждането й и документите, които 
предоставя в тяхна подкрепа преминават 
задължителна проверка от АОП.

Принципът на случайност е застъпен и при 
този вид контрол. Той се прилага само по 
отношение на процедурите на договаряне на по-
ниска стойност, възлагани по националния ред. 
Процедурите, върху които се извършва проверка 
се избират по спомената вече методика за 
случаен избор, във връзка с което контролът 

върху тях влиза в сила от 01.09.2016 г.
Контролът върху процедурите на договаряне 

на високи стойности, за които се изисква 
публикуване на информация в ОВ на ЕС се 
осъществява от 15.04.2016 г., но до края на юни 
няма достатъчно практика. За два месеца и 
половина са открити 13 бр. договаряния, 
подлежащи на проверка от АОП. За същия 
период, само по шест от тях е осъществен 
контрол, което е крайно недостатъчно за 
сериозни изводи и заключения. 

[ Контрол при изменения на договор за 
обществена поръчка

Нова форма на предварителна проверка е 
въведеният от 15.04.2016 г. контрол при 
изменения на договор за обществена поръчка. 
Упражняването му цели препятстване на 
необоснованото допълване предмета на 
сключен договор и нарастване на уговорената 
цена за изпълнение или поправяне на грешки, 
допуснати при първоначалното възлагане. 

По същество той е проверка на основанията 
на възложителя за подписване на допълнително 
споразумение към договор над определена 
стойност. Изразява се в преглед на представени 
мотиви и доказателства към тях. Обхваща 
прилагането на чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП както при 
публичните ,  т ака  и  при  с екторните  
възложители .  Осъще ствява  с е  преди  
сключването на допълнителното споразумение, 
което дава възможност заключенията от 
проверката да се вземат предвид от възложителя 
при пристъпването към анекса.

Поради обяснимата липса на практика, 
резултати от осъществяването на този нов 
механизъм за предварителна проверка все още 
не могат да бъдат отчетени. До 30.06.2016 г. е 
проверен само един случай, който не може да се 
разглежда като индикатор за ефекта от 
въвеждането на контрола. 

[ Контрол върху някои изключения от 
приложното поле на ЗОП

От 15.04.2016 г. към отговорностите на АОП 
спада и тази за осъществяване на контрол върху 
прилагането на някои изключения от 
приложното поле на ЗОП. На такъв контрол 
подлежат договорите, възлагани от публични 
въ з л ож и т е л и  п р и  у с л о в и я т а  н а  т. н .  
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вътрешноведомствено възлагане, както и 
договорите, сключвани между двама или повече 
възложители във връзка със сътрудничество 
между тях с оглед постигането на общи цели. 
Контролът е насочен само към договорите, 
чиято стойност, изисква публикуване на 
информация в ОВ на ЕС. 

Целта на проверката е да се установи дали 
възложителят има основание да не прилага 
общите правила за възлагане и дали 
законосъобразно се позовава на изключенията 
от ЗОП. Реализира се чрез разглеждане на 
представени от възложителя мотиви и 
доказателства относно съответствието на 
конкретните обстоятелства с регламентираните 
в закона изисквания за прилагане на избраното 
от него правно основание. Осъществява се 
преди сключването на договора. Завършва със 
становище, което не е задължително за 
възложителя.

За краткото време от въвеждането на този нов 
вид контрол в АОП е проверен само един случай, 
което не дава възможност за аргументирани 
заключения относно неговото отражение.

Тенденции

В обобщение може да се заключи, че на всеки 
две-три години е правена сериозна промяна в 
начина  и  реда  за  о съще ствяване  на  
предварителния контрол на обществените 
поръчки. Общата тенденция, която трайно се 
следва е периодично разширение и развитие. 

Безспорни са ползите от осъществяването на 
предварителния контрол на обществените 
поръчки. Основните от тях могат да се 
систематизират по следния начин: 

- Упражняването на предварителния 
контрол дисциплинира възложителите, като ги 
насърчава в създаването на условия за лоялна 
конкуренция, което снижава риска от 
злоупотреби с публични средства; 

- С предварителния контрол се постига по-
добро ниво при управлението на публичните 
средства, чрез оптимизиране на работата на 
възложителите ,  чрез  увеличаване  на  
законосъобразно и ефективно реализираните 
проекти;

- Предварителният контрол повишава 
общественото доверие към възлаганите 

поръчки, подобрява бизнес средата, вкл. по 
отношение на дребния и среден бизнес, което 
стимулира развитието на икономиката.

Постигнатото до момента е индикация, че 
осъществяването на предварителния контрол е 
потребно и необходимо. За преодоляване на 
установените несъвършенства е достатъчно да 
се анализират научените уроци, да се направят 
правилните изводи и да се реализират 
подходящите мерки. 
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Въведение 
Фамилните фирми са най-разпространената 

форма на бизнес както в развитите, така и в 
развиващите се страни (Leach, 2007; Donckels 
and Lambrecht, 1999). Фамилни са не само 
преобладаващата  част  от  фирмите  с  
относително по-малък размер, представители на 
групата на малките и средните предприятия 
(МСП), но и значима част от големите компании. 
Според Института на фамилните фирми две 
трети от всички фирми по света са фамилни, а 
техния принос в световния БВП надхвърля 70%. 
По данни на европейско проучване на фамилния 
бизнес, проведено през 2008 г., над 70% от 
фирмите в Европа са фамилни като те 
осигуряват около половината от заетостта в 
страните-членки на европейския съюз. Също 
така една четвърт от 100-те най-големи фирми в 
Европа са фамилни (Austrian Institute for SME 
Research, 2008). Освен това фамилния бизнес 
има ключова роля за бъдещето на европейската и 
световната икономики като незатихващ 
източник на предприемачески дух и традиции 
(GEEF, 2003). Значението на фамилния бизнес за 
развитието на българската икономика също 
може да бъде оценено като много важно. По 

неофициални оценки всеки три от четири фирми 
могат да се определят като фамилни. Основно 
поради относително малкия си размер, по-
голяма част от МСП в България са собственост 
или се контролират от членовете на едно или 
повече семейства. Фамилен характер имат и 
редица големи български компании (Todorov and 
Kereziev, 2013).

Най-значимата особеност на фамилните 
фирми е силното влияние на семейството върху 
тяхното управление и развитие (Chua, Chrisman 
and Sharma, 1999). Посредством фамилния 
бизнес семействата преследват многообразие от 
индивидуални и общи стремежи, семейни и 
бизнес цели. Нуждите, надеждите и страховете 
на семейството често имат решаваща роля при 
в з е м а н е т о  н а  р е ш е н и я ,  з а с я г а щ и  
функционирането и развитието на бизнеса. В 
този контекст не е изненада, че управлението на 
фамилните фирми се определя като по-сложно в 
сравнение с нефамилните. Преплитането на 
семейните въпроси и изискванията на бизнеса, 
които представляват две отделни, но 
взаимозависими системи,  зат руднява  
допълнително управлението и устойчивостта на 
фамилния бизнес (Kets de Vries, 1993). 
Семейната динамика, семейните отношения и 
начина на вземане на решения са в състояние да 
повлияят негативно на бизнеса, ако не се 
управляват адекватно и проактивно. В резултат 
на това, ръководството на фамилния бизнес е 
допълнително натоварено с отговорността да 
управлява не само бизнеса, но и семейството.

Поради своята специфична природа 
създаването, управлението и развитието на 
успешен фамилен бизнес представляват 
сериозни предизвикателства. Предаването на 
бизнеса на следващите поколения в семейството 
е още по-тежък за реализация процес. 
Доказателства предоставят многобройните 
проучвания, които сочат, че в съвременен план 
огромна част от бизнес семействата не успяват 
да осъществят успешен трансфер, независимо 
дали предават бизнеса на второто, третото или 
друго по ред поколение. Трансферът на бизнеса 
се проваля твърде често, не поради нежелание 
на семейството или слабост на бизнеса, а заради 
проблеми и затруднения по реализацията на 
процеса на унаследяване. Конкретно за 
България над 70% от фамилните фирми се 
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ръководят от техните основатели (IANMSP, 
2012) и, осъзнато или неосъзнато за техните 
собственици и ръководители, на дневен ред е 
справянето с проблемите на унаследяването.

Унаследяването на фамилния бизнес е 
удачно да се разглежда като процес, подлежащ 
на планиране, а не като еднократно действие 
(Sharma, Chrisman and Chua, 2003). На 
концептуално ниво този процес може да се 
раздели на два отделни по своя характер и 
съдържание, но взаимосвързани подпроцеса – 
трансфер на управлението и трансфер на 
собствеността (Walsh, 2007). От практическа 
гледна точка двата трансфера протичат 
едновременно. С оглед успешната им 
реализация, логично е най-напред да бъде 
завършен трансфера на управлението, след 
което трансфера на собствеността. Това дава 
възможност да се осигури подготовка на 
фамилния бизнес, още преди прехвърлянето му 
на следващото поколение като се усъвършенства 
неговата организационно-управленска система 
в съответствие с бъдещите нужди както на 
бизнеса, така и на семейството. 

В крайна сметка основна задача на 
трансфера на управлението е да осигури 
благоприятни условия за развитието на 
фамилната фирма не само в процеса на 
унаследяване, но и след него. Оттук възниква 
въпроса за трансфера на управленския контрол 
като ключов елемент в процеса на унаследяване. 
Във връзка с това основна цел на статията е да 
разгледа и дискутира процеса на трансфер на 
управленския контрол и свързаната с него нужда 
от професионализация на управлението във 
фамилния бизнес. В допълнение да предложи 
насоки за тяхната успешна реализация в 
условията на българските фамилни фирми. 

Трансфер на управленския контрол и 
необходимост от професионализация на 
управлението

Трансферът на управленския контрол 
представлява своеобразна подготовка на 
фамилния бизнес за процеса на унаследяване с 
ц е л  з а п а з в а н е т о  и  р а з в и т и е т о  н а  
конкурентоспособността му. В идеалния 
случай, унаследяването трябва да се използва 
като възможност да се укрепи и развие 
фамилния бизнес, въпреки че сложността на 

процеса може да окаже негативно и дори 
пагубно въздействие върху неговия настоящ и 
бъдещ потенциал за развитие. Често трансферът 
на управленския контрол означава и промяна на 
управленския модел на бизнеса. 

В тесен смисъл, който е характерен за случая 
на най-малките фамилни предприятия, 
трансферът на управлението трябва да намери 
правилните отговори на три ключови въпроса – 
какви са задълженията и отговорностите на 
собственика, свързани с управлението на 
бизнеса и дейностите по неговото ръководство; 
кой може да поеме изпълнението на тази роля 
след неговото напускане; и каква подготовка е 
необходима на наследниците, за да поемат 
управлението на бизнеса (Christensen, 1953). 

Погледнато в по-широк план, трансферът на 
управлението е механизъм, чрез който 
организациите обезпечават своите нужди от 
служители ,  спо собни  да  изпълняват  
пълноценно основните управленски функции и 
роли. Във връзка с това основната цел на 
планирането и реализацията на трансфера на 
управленския контрол във фамилните 
предприятия е да се осигури ефективно 
функциониране на фирмата дори и в случай на 
напускане на ключови за бизнеса ръководители, 
независимо дали това сa предприемача-
основател, членове на управленския екип или 
мениджъри на средно ниво. Това е особено 
важен въпрос, когато фамилната фирма се 
намира в начален етап на развитие и 
управлението е концентрирано в ръцете на 
малко на брой собственици. 

Унаследяването и свързаната с него промяна 
на модела на управление, носят потенциал за 
положителни, но и негативни последици за 
развитието на фамилния бизнес. Идването на 
ново поколение в бизнеса води със себе си 
възможности за установяване на нов 
съвременен стил на ръководство и в допълнение 
налагане на нови бизнес философия и поведение 
( Wa r d ,  1 9 9 8 ) .  Ч е с т о  с е  о к а з в а ,  ч е  
представителите на новото поколение са по-
квалифицирани, по-добре подготвени и 
ориентирани към развитие в резултат на по-
добро образование, владеене на чужди езици и 
по-богат международен опит. В подобни случаи 
смяната на поколенията е добра предпоставка за 
стартиране на стратегически инициативи за 
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развитие и растеж на фамилния бизнес 
(Fernández and Nieto, 2005; Gallo and Sveen, 
1991). За съжаление еднакво възможен е и 
противоположния сценарий, при който новото 
поколение е неподходящо и недостатъчно 
подготвено за лидерската роля във фамилния 
бизнес, в следствие на което не е способно да 
развива успешен бизнес. Това означава, че от 
начина, по който бъде реализиран трансфера на 
управленския контрол зависи какви ще са 
перспективите за развитие на бизнеса. По тази 
причина е необходимо да се създадат подходящи 
условия и управленска система, така че 
фамилната фирма да се справи не само с 
предизвикателствата на унаследяването, но и с 
изискванията на оцеляването и развитието на 
бизнеса (Sciascia and Mazzola, 2008).

Литературата, разискваща въпросите, 
свързани с унаследяването предлага на 
вниманието ни две противоположни научни 
течения, които се опитват да предвидят от какво 
зависят икономическите и финансовите 
резултати на фамилните фирми след 
реализацията на техен трансфер. Едното научно 
течение защитава позицията, че за да се 
постигат добри бизнес резултати и след 
реализацията на трансфера е необходимо да се 
осигури приемственост между поколенията и 
съответно да се запазят семейните ценности и 
философия на правене на бизнес. Според 
алтернативното научно течение унаследяването 
е свързано с протичането на значими промени, 
засягащи не само семейството и бизнеса, но и 
стратегията на бизнеса, стила на управление и 
дори фирмената култура (Uhlaner, Meijaard and 
Flören, 2007). Следователно посредством 
подходяща реализация на тези промени е 
възможно да се окаже позитивно влияние върху 
бъдещото развитие на бизнеса. 

В този важен за семейството и бизнеса 
период, собствениците и потенциалните 
наследници поотделно и/или заедно, имат 
с т и м ул  д а  о бм и с л я т  с ъ с тоя н и е то  и  
възможностите за развитие на бизнеса. 
Очаквайки свързаните с унаследяването 
промени, главните заинтересовани страни на 
фамилния бизнес разполагат с необходимите 
време и предпоставки за анализ, подготовка и 
планиране на своите действия. В този контекст 
т ранс фера  на  управленския  конт рол  

представлява подходящ момент и добра 
възможност за въвеждането на значими 
промени, засягащи управленската система на 
бизнеса. 

С придвижването на бизнеса от проблемите 
на оцеляването към предизвикателствата на 
развитието е необходимо въвеждането на 
формализирани процеси за вземане на 
управленски решения, механизми на контрол, 
мотивация и заплащане. Подобни промени няма 
как да се осъществят без волята на 
ръководството на фирмата. За съжаление за 
първото поколение фамилни предприемачи е 
характерно по-консервативно бизнес поведение 
и слаба мотивация за реализация на значими 
промени. Това често води до задържане на 
развитието на фамилните фирми с потенциал за 
растеж, което от своя страна влияя негативно 
върху изгледите за реализация на успешен 
трансфер. Затова много подходящ момент за 
стартирането на професионализация на 
управлението е смяната на поколенията, тъй 
като по този начин могат да се използват новите 
идеи и мотивацията за развитие на новото 
поколение. Подобен сценарий е особено полезен 
в случаите на предаване на бизнеса от първо на 
второ поколение (European Commission, 2011). 
Естествено трансферът на управленския 
контрол може да се осъществи независимо от 
професионализацията на управлението, но в 
случая на фамилните фирми, които се намират в 
ранен етап на развитие, подходящ вариант е 
едновременната им реализация.

Тр а н с ф е р и т е  н а  у п р а в л е н и е т о  и  
собствеността изискват продължителен период 
на подготовка и реализация и липсата на 
планиране е сочена като една от основните 
причини за проблемното оцеляване на 
фамилните фирми (Donckels and Lambrecht, 
1999). Работата по планирането на трансфера на 
управлението дава увереност на собствениците 
на фамилния бизнес в крайния успех на 
унаследяването, както и спокойствие да 
завършат следващия етап – трансфера на 
собствеността. От друга страна планирането 
предоставя на следващото поколение 
мениджъри възможност да придобият и развият 
необходимите им умения, качества и 
самочувствие да управляват фамилно 
предприятие. 
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Въпреки важното си значение, проучванията 
показват, че фамилните фирми много рядко 
изготвят план за унаследяване и в частност план 
за  трансфер на управлението.  Че сто 
собствениците на малки фамилни фирми 
пренебрегват или не са особено добри в 
запознаването на персонала с визията за 
развитие и дългосрочните цели на бизнеса. 
Бизне с планирането,  планирането на 
унаследяването и финансовото планиране се 
разглеждат като излишни и времепоглъщащи 
дейности, а не като задължителни бизнес 
процеси. Това затруднява смяната на 
поколенията във фамилните бизнеси, тъй като 
принуждават наследниците да поемат семейната 
фирма без необходимата подготовка и 
информираност за състоянието на фамилния 
бизнес.

Важен аспект на успешния трансфер е 
предварителното обмисляне и планиране на 
промените, засягащи управлението на 
фамилната фирма, но не по-малко важен е и 
въпроса какви промени трябва да бъдат 
реализирани. Организационно-управленската 
структура на фамилната фирма е силно зависима 
от етапа на развитие на бизнеса (Neubauer and 
Lank, 1998). Обикновено фамилните фирми в 
ранните етапи на своето развитие са ръководени 
от силен и авторитарен лидер, най-често техен 
основател и едноличен собственик (Gallo and 
Sveen,  1991).  Тяхното управление се 
характеризира с висока централизация, 
използване на неформални системи за контрол и 
неразвити информационни и комуникационни 
системи (Fernández and Nieto, 2005). В 
допълнение на това фамилните фирми, особено 
тези които се ръководят от първото или второто 
поколение предприемачи, избягват въвеждането 
и използването на формализирани управленски 
процеси и процедури, прилагат директен и 
персонално ориентиран подход на управление, 
използват слабо очертани стратегии и планове. 
Управленска система с подобни характеристики 
е в противоречие с амбициите на поколение 
наследници, което вижда във фамилния бизнес 
добри перспективи за развитие. Поради това 
професионализацията на управлението е 
единствения начин да се осигури съответствие 
между управленската система, потенциала за 
развитие и мотивацията на ръководството на 

бизнеса. 
В условията на фамилните фирми едва след 

като управленския контрол премине в ръцете на 
следващото поколение, може да се очаква, че в 
управлението ще бъдат въвлечени повече 
членове на семейството. Това донякъде ще 
усложни самото управление и вземането на 
управленски решения и съответно ще наложи 
наличието на формална управленска структура. 
(Mallin, 2004). С това се свързва и нуждата от 
професионализация на управлението, така че да 
се осигури както ефективното функциониране 
на оперативно ниво, така и стратегическото 
развитие на бизнеса. Погледнато от друга 
страна, евентуалното разрастване на фамилната 
фирма води до необходимост от прилагане на 
нов модел на управление, съответстващ на един 
по-зрял и развит бизнес. Характерно за тези 
фирми е наличието на работещ управленски 
екип, състоящ се от мениджъри с различни 
задачи, компетенции и области на правомощия и 
отговорност. Както и в случая на нефамилните 
фирми, наличието на изграден и опитен 
мениджърски екип може да осигури ефективни 
контакти с външната среда и разнообразие от 
важни ресурси. Тези контакти и ресурси имат 
ключова роля за способността на фамилната 
фирма да формулира и реализира стратегии за 
развитие. Като цяло желанието за растеж на 
новото поколение в семейството води след себе 
си нуждата от промяна на управленската 
система, привличане на външни за семейството 
ключови служители и подготовка на членовете 
на семейството за новите предизвикателства. 

Най-добрия начин за справяне с естествената 
тенденция на усложняване на управлението на 
фамилните фирми, успоредно с тяхното 
развитие и разрастване, е да се въведат правила, 
политики и процедури, които да помогнат на 
семейството да изработи и прилага кохерентен 
подход на управление на бизнеса.

За тази цел са необходими механизми за 
управление на многообразието от цели на 
заинтересованите страни, така че да се постигне 
консенсус между тях. Най-важните от тях са:

- Силен мениджърски екип по възможност 
с участието на професионални мениджъри, 
нечленове на семейството;

- Семеен съвет, чрез който семейството да 
координира своите интереси и да регулира 
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сложните и противоречиви отношения между 
семейството и бизнеса;

- Фамилна харта, чрез която да се 
определят политики и правила за решаване на 
ключовите въпроси, засягащи фамилния бизнес.

Подобни механизми са особено важни в 
процеса на трансфер на управлението и 
трансформирането на фамилния бизнес от 
фамилно управляван към фамилна собственост 
с професионално управление. Тези формални 
процедури помагат на управлението на 
ф а м и л н ат а  ф и р м а  д а  с е  о т ъ р с и  о т  
емоционалността при вземането на решения, 
създават ефективни канали и форуми за 
комуникация между заинтересованите страни и 
осигуряват добра платформа за съвместна 
работа (Institute for Family Business, 2008).

Трансфер на управленския контрол в 
българските фамилни фирми

В последните няколко години се осъзна 
важната роля на фамилния бизнес за развитието 
на българската икономика. Успоредно с това се 
увеличи и интереса на изследователите към 
неговите специфични характеристики и 
проявления в български контекст. Фамилният 
бизнес е обект на изследване в редица 
проучвания и анализи, по-важните от които са 
Pelov (2005), UNSS (2010), Yordanova (2010, 
2011), ИАНМСП (2012), Davidkov and 
Yordanova (2013a), Yordanova, Vladimirov and 
Simeonova-Ganeva (2015). Предмет на интереса 
на изследователите са специфичните въпроси, 
свързани с параметрите на развитие, 
у н а с л е д я в а н е т о  к а т о  у п р а в л е н с к о  
предизвикателство, предприемаческата 
ориентация, отличителните характеристики и 
практики на управление на българските 
фамилни фирми и др. Липсват изследвания, 
н а с оч е н и  и з ц я л о  к ъ м  т р а н с ф е р а  н а  
управленския контрол, но все пак този въпрос е 
частично обхванат от проучванията, проведени 
в рамките на научно-изследователския проект 
“Управление на процеса на приемственост и 
унаследяване на бизнеса в българските 
предприятия” (UNSS, 2010). 

Освен анкетно проучване, в рамките на 
проекта са използвани качествени техники като 
казусни изследвания, персонални интервюта и 
наблюдения, които да позволят многоаспектен 

поглед върху процеса на унаследяване на 
фамилните фирми, включително ролята и 
поведението на заинтересованите страни. 
Проведените целеви емпирични проучвания 
обхващат 88 анкетни и 21 казусни проучвания на 
фамилни предприятия,  при което са  
интервюирани 66 собственика и 77 потенциални 
наследника. За целите на сравнителния анализ в 
36 от  фирмите са  анкетирани както 
собствениците, така и потенциалните 
наследници. Разгледани са основните аспекти и 
проблеми на процеса на унаследяване в 
българските фамилни фирми, включително 
характеристиките на фамилните предприятия, 
намиращи се в процес на реализация или 
подготовка на унаследяване, оттеглянето на 
т и т у л я р и т е ,  р е г у л и р а н е т о  н а  
взаимоотношенията между семейството и 
бизнеса, избора и подготовката на успешни 
наследници ,  приемствено стт а  между  
поколенията, трансфера на управлението и 
прехвърлянето на собствеността. Настоящата 
статия се базира на анализа и оценката на 
резултатите от изследването, които засягат 
въпроси, свързани с трансфера на управлението. 
Проведените проучвания нямат претенции за 
представителност, така че резултатите и 
изводите от техния анализ не могат да се отнесат 
механично към цялата съвкупност на 
разглежданите предприятия.

В обобщен вид, резултатите от проведените 
проучвания в рамките на проекта показват, че в 
България фамилният бизнес е в началните етапи 
на развитието си, но въпреки това голяма част от 
представителите на първото поколение 
фамилни предприемачи в страната вече са в 
процес на унаследяване или им предстои да 
осъществят трансфер в най-скоро време. В 
българските фамилни предприятия се 
наблюдава едновременно висока концентрация 
на собствеността и висока централизация на 
управлението. В 64% от анкетираните фирми 
семейството притежава изцяло собствеността и 
пълен контрол върху управлението на фирмата. 
В много малка част от фирмите може да се 
оч а к ва ,  ч е  п р о ф е с и о н а л и з а ц и я т а  н а  
управлението вече е започнала или е в по-
напреднал стадии на развитие – в 15% от 
случаите семейството притежава контролен дял 
в собствеността, а в управленския екип участват 
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както представители на семейството, така и 
външни мениджъри. Към тях могат да се 
прибавят и 1% от фирмите, в които семейството 
притежава под 50% от собствеността, а 
управлението е в ръцете на професионални 

1мениджъри (UNSS, 2010).  
Наличието на план за унаследяване е 

х а р а к т е р н о  з а  о ко л о  д в е  т р е т и  о т  
интервюираните фамилни фирми като само 10% 
от плановете са в писмена фирма. Важно е да се 
уточни, че по-скоро става въпрос за намерения 
отколкото за добре структурирани и ресурсно 
о сигурени  планове .  Намереният а  за  
унаследяване на 39% от интервюираните 
фамилни бизнеси предвиждат предаване както 
на собствеността, така и на управлението на 
наследниците. 41% от фирмите предвиждат 
частично предаване на собствеността и 
управлението на наследниците, а само 8% по-
сложни механизми като трансфер на 
собствеността на наследниците, а управлението 
на професионални мениджъри. В единични 
случаи се очаква излизане от бизнеса или 
закриване на фамилната фирма (UNSS, 2010). 

Като основен проблем на унаследяването на 
фамилните фирми се откроява липсата на 
готовност на наследниците да ръководят 
бизнеса. Вторият по значимост проблем е 

свързан пряко с трансфера на управлението – 
липсва решение как да се структурира 
управлението на фирмата и по този начин 
управленския контрол да се поеме от 
следващото поколение. На следващо място е 
неяснотата относно това как ще се разпредели 
собствеността на бизнеса между наследниците. 

Във връзка с необходимостта от управление 
на семейството и регулиране на отношенията 
между семейството и бизнеса, в 45% от 
българските фамилни фирми се провеждат 
регулярни семейни срещи. 19% от фирмите 
твърдят, че провеждат регулярни събрания на 
семеен съвет (фиг. 1). При по-задълбочен 
анализ, обаче се установява, че тези форуми 
имат по-скоро неформален характер особено що 
се отнася до провеждането на семейни срещи. 
Обикновено те се провеждат без необходимата 
подготовка, дневен ред и водещ на заседанията. 
Освен това липсват формални механизми за 
комуникация и отчитане на мненията и 
позициите на представителите на семейството 
по въпросите, засягащи развитието на бизнеса. 
В над 40% от случаите, фирмите не прилагат 
специфични практики за управление на 
семейството, а семейна харта имат под 10% от 
интервюираните фирми.

1   Авторът на настоящата статия е член на научния колектив на 
цитирания изследователски проект.

 
Фигура 1. Използване на специфични практики и инструменти за управление на 
семейството 
Забележка: Част от анкетираните фирми са дали повече от един отговор. 
Източник: UNSS, 2010. 
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За реализацията на унаследяването и в 
частност трансфера на управлението са 
характерни редица слабости. На първо място 
това е недостатъчната информираност на 
заинтересованите страни относно плана и/или 
намеренията за унаследяване (вж. фиг. 2). 
Членовете на семейството и наследниците са 
информирани в преобладаващата част от 
случаите, докато само в 11% от фирмите – 
всички заинтересовани. В 7% от фирмите са 

информирани и ключовите мениджъри и 
сътрудници, а в 12% – нито една заинтересована 
страна, освен собствениците, не е запозната с 
плана или намеренията за реализация на 
унаследяването. Това поставя под въпрос успеха 
на трансфера, тъй като осигуряването на 
съпричастността на всички заинтересовани 
страни (семейство, наследници, мениджъри, 
ключови сътрудници и персонал) е ключов 
момент за постигането на желаните резултати.

 
Фигура 2. Информираност на заинтересовани страни относно плана/намеренията 
за предаване на собствеността и управлението на фамилния бизнес 
Забележка: Част от анкетираните фирми са дали повече от един отговор. 
Източник: UNSS, 2010. 
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Активното участие на потенциалните наследници във функционирането и управлението на 
фамилния бизнес е предпоставка за по-гладката и успешна реализация на трансфера на 
управлението. Колкото по-значима е тяхната роля, толкова по-вероятно е те да имат значим принос 
към изграждането на нов модел на управление, съобразно собствените си виждания и бъдещите 
нужди на бизнеса. Във връзка с това прави впечатление, че над половината от потенциалните 
наследници заемат административна длъжност или по-маловажна такава най-често на обикновен 
работник (фиг. 3). Към тях могат да бъдат добавени и тези, които изпълняват други помощни 
функции, т.е. активно помагат в дейността на фирмата, но не оказват силно влияние върху нейното 
управление и крайните икономически и финансови резултати. Само около една четвърт от 
наследниците са ангажирани пряко с управлението на фирмата.

 
Фигура 3. Участие на наследниците във функционирането и управлението на 
фамилните фирми 
Източник: UNSS, 2010. 
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 Представените резултати кореспондират с 
профила на фамилните фирми, които се 
контролират и управляват от първите или 
вторите поколения фамилни предприемачи. 
Концентрацията на собствеността и контрола 
основно в ръцете на членовете на семейството 
предполага следването на ясна стратегия за 
развитие, строга йерархия и проста организация 
на бизнеса и като цяло ефективно управление. В 
подобни  фирми обикновено  липсват  
проблемите и противоречията, характерни за 
фамилните бизнеси, изпитващи влиянието на 
по-широк кръг от заинтересовани страни и 
представители на различни поколения. 

Унаследяването се реализира основно 
според вижданията на собствениците на бизнеса 
със съгласието и помощта на техните преки 
наследници. Често това се случва без 
предварителен план и без участието на важни 
заинтересовани страни като мениджъри и 
служители, а външна консултантска помощ се 
използва изключително рядко. Българските 
фамилни фирми осъзнават необходимостта от 
промени в собствеността и управлението, които 
ще настъпят във връзка с реализацията на 
унаследяването, но нямат яснота относно 
съдържанието на тези промени и по-конкретно 
изграждането на работеща управленска система 
на бизнеса. Към вероятните рискове за 
реализацията на управленския трансфер могат 
да се отнесат и липсата на семейни и 
у п р а в л е н с к и  т р а д и ц и и ,  с въ р з а н и  с  
и з р а б о т в а н е т о  н а  с е м е й н и  х а р т и ,  
функционирането на семейни съвети, 
поддържането на ефективна комуникация 
между семейството и бизнеса. 

Подобно състояние  на  фирменото  
управление не е подходящо за бизнеси, които 
имат потенциал за растеж и намерения за 
развитие. Предвид ранния етап на развитие на 
българските фамилни фирми и в повечето 
случаи едноличното им управление се налага не 
само трансфер на управлението, но и 
постепенно въвеждане на професионални 
управленски практики. Това представлява 
изключително сериозна задача, тъй като 
едновременната реализация на двата процеса 
изисква време, знания, семейна решимост и 
ресурси. 

Насоки за професионализация на 
управлението в условията на българските 
фамилни фирми

В своето развитие и растеж фирмите 
неминуемо достигат до етапа, когато е 
необходимо да формализират управленските си 
процеси и системи. В българските фамилни 
фирми с потенциал за растеж тази нужда 
съвпада с процеса на трансфер на управлението 
и идването на ново поколение мениджъри. Тъй 
като с разрастването на дейността, бизнес 
процесите стават все по-сложни и широко 
обхватни, и въвличат повече хора и мащабни 
инвестиции е важно управленския екип на 
семейната фирма да има ясна визия за 
развитието на бизнеса. Това дава възможност на 
заинтересованите страни да разберат какви са 
целите на фирмата и да се насочат към тяхното 
постигане. Накратко необходимо е да се изготви 
стратегически бизнес план на семейното 
предприятие, съдържащ мисия, цели и стратегия 
на бизнеса, както и инструментите за тяхното 
постигане и реализация.

Изготвянето на стратегически бизнес план 
на фамилната фирма дава необходимата основа 
на всяко едно поколение от семейството да 
начертае собствен курс на развитие на бизнеса. 
На първо място, формулирането на мисия на 
бизнеса и поставянето на бизнес цели осигурява 
споделена представа на всички членове на 
семейството за бъдещото развитие на фирмата. 
На следващо място, разработването на 
стратегии и планове за действие на основата на 
консенсус в семейството дава на мениджърския 
екип и служителите посока, цел и ясни 
очаквания .  Когато  ръководителите  и  
служителите на семейната фирма знаят и 
разбират какво се очаква от тях, те могат да се 
съсредоточат върху изпълнението на своите 
задачи и да насочат своята мотивация към 
постигане на набелязаните цели в личен и 
професионален план. 

Стратегическото планиране на фамилните 
бизнеси се характеризира с редица особености и 
изисква на първо място да се вземат под 
внимание важни въпроси от семеен характер. В 
противен случай, предаването на управленския 
контрол, без отчитане на необходимостта от 
интегриране на фамилния компонент в процеса 
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на трансфер често води до разочарование и 
неефективно управление (Carlock and Ward, 
2001). Във тази връзка е наложително да се 
о п р е д е л я т  д ъ л г о с р о ч н и т е  л и ч н и  и  
професионални цели на членовете на 
семейството, включително желанието им да 
участват активно в управлението на бизнеса. 
Също така трябва да се установи каква е 
мотивацията на семейството да запази 
фамилния характер на бизнеса и каква е 
представата на семейството за неговото бъдещо 
развитие. Отговорите на тези въпроси оказват 
силно влияние върху бизнес стратегията на 
фирмата. 

Стратегическото планиране на бизнеса 
включва анализ на бизнеса и обкръжаващата 
среда (икономическите, технологичните, 
социалните и политическите фактори на 
външната среда). Този процес стартира с 
идентификация на силните и слабите страни на 
ф и р м ат а ,  с л е д  ко е т о  с е  о п р е д е л я т  
възможностите на фирмата (растеж, нови 
пазари, промени на средата) и заплахите 
(засилваща се конкуренция, недостиг на 
суровини, спад на цените и т.н.). Анализът на 
външната среда осигурява преглед и оценка на 
моментната ситуация и задава посока за 
стратегическата ориентация на бизнеса 
(Bowman-Upton and Baugh, 2009).

Следва изготвяне на списък с целите на 
собствениците и другите членове на 
с е м е й с т в о т о ,  и д е н т и ф и ц и р а н е  н а  
индивидуалните нужди и отношението към 
риска. Това дава пряко отражение върху избора 
на стратегия. Например, ако са налице 
възможности за растеж на пазара, но 
същевременно семейството предпочита 
сигурност и избягване на риска, най-вероятно 
тази възможност ще бъде отхвърлена, не само 
защото е рискована, но и защото растежа е 
скъпоструващо начинание. Това означава, че 
личните и семейните цели трябва да са в 
хармония с възприетата бизнес стратегия.

След идентифицирането на възможностите в 
съответния отрасъл, оценката на силните и 
слабите страни на фирмата и изготвянето на 
списък с личните и професионални цели на 
членовете на семейството, се определя рамката 
на стратегическия план, съдържаща мисия и 
цели на бизнеса, стратегия за постигането на 

поставените цели и план за изпълнение на 
стратегията.

За да се балансират фамилните интереси и 
целите на бизнеса е необходимо стратегическо 
планиране не само за бизнеса, но и за 
семейството. В този смисъл трябва да се зададе 
не само мисия на бизнеса, но и мисия на 
семейството като не се допуска противоречие 
между тях. За тази цел, всички членове на 
семейството трябва да вземат участие в 
разработването на семейна мисия, която да 
отговори на въпроса защо семейството се 
ангажира с бизнеса. В тази връзка е необходимо 
да се определят приоритетите на семейството, 
т.е. да се вземе решение кое е на първо място, 
семейството или бизнеса. Най-добрата 
възможност е да се търси баланс между нуждите 
на семейството и интересите на бизнеса, 
доколкото това е възможно. В този случай 
критерия за вземането на всички решения, 
свързани с реализацията на управленския 
трансфер е да се удовлетворяват както 
семейните, така и фирмените цели. Например 
семейството може да наложи правила, според 
които всички членове на семейството се 
допускат до участие в управлението на бизнеса, 
но само при условие, че отговарят на 
предварително зададени изисквания за заемане 
на съответната позиция. Използването на 
подобни балансиращи практики често се оказва 
най-добрата опция, тъй като по този начин се 
поема ясен ангажимент както към семейството, 
така и към бизнеса (Bowman-Upton and Baugh, 
2009).

Често собствениците на фамилни бизнеси не 
се справят особено добре с процеса на формално 
планиране. В действителност, повечето от тях 
въобще не го правят. Подобни резултати 
показват и проучванията на българските 
фамилни фирми, особено що се отнася до 
липсата на формално планиране и доминацията 
на собствениците-основатели върху този процес 
(UNSS, 2010; Davidkov and Yordanova, 2013b). За 
да се преодолее това нежелание да се планира, 
може да се обмисли вариант за възлагане на 
задачата за организиране на дейностите по 
планиране на по-старши член от новото 
поколение, който вече е активно ангажиран със 
семейните и бизнес дела и се стреми да стане 
бъдещ собственик. Необходимостта от 
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планиране на дейността трябва да бъде 
поставена за обсъждане на семейните срещи и 
съвети, където да се дискутира желанието за 
планиране, кой би трябвало да участва в този 
процес и какви са очакваните резултати. Няма 
смисъл от планиране заради самото планиране. 
По време на плановия процес участниците 
трябва да се чувстват уверени, че техните 
мнения и становища ще бъдат взети на сериозно 
и това, което е договорено ще се изпълни. Ако 
собствениците са на мнение, че само те знаят 
какво е най-добро за фирмата в краткосрочен и 
дългосрочен план, то в този случай най-
вероятно бизнесът все още не е готов да планира 
ефективно и да предприема стъпки за 
професионализация на управлението. 

Професионализацията на управлението на 
фамилните предприятия в практически план 
може да се въведе посредством три различни 
подхода. При първият подход се използват 
ч л е н о в е  н а  с е м е й с т в о т о ,  з а  д а  с е  
професионализира фирменото управление, при 
вторият подход се използват външни за 
семейството служители, които работят за 
фамилния бизнес, а при третия подход се 
привличат професионални мениджъри от 
външни за фирмата източници.

Първите два подхода могат да се определят 
като еволюционни, разчитащи на по-бавна 
промяна на начина, по-който се прави и 
управлява бизнеса. При това, те не предизвикват 
драматична промяна на фирмената култура. За 
разлика от тях, третият подход се свързва с 
налагането на по-бързи и дълбоки промени в 
начина на функциониране и управление на 
семейното предприятие, включително и на 
фирмената култура (Dyer, 1989).

Използването на първия подход е  
препоръчително, когато са налице някои 
основни предпоставки:

- Налице са членове на семейството, които 
имат желание да работят за фамилния бизнес и 
съответно желаят да придобият необходимите 
управленски умения;

- Семейството е обединено около идеята, 
че наложените с времето семейни ценности за 
правене на бизнес трябва да се запазят и за в 
бъдеще;

- Семейството желае да запази контрола 
както върху собствеността, така и върху 

управлението на бизнеса;
- Не се налага промяна на стратегията на 

бизнеса.
Само при тези условия, семейната фирма има 

шанс успешно да подготви и изгради собствени 
кадри, членове на семейството, които да поемат 
ролята на професионални мениджъри. 
Преобладаващата част от българските фамилни 
фирми се намират в подобна ситуация и затова 
приложението  на  първия  подход  на  
професионализация е много добър вариант за 
тях.

Естествено този подход крие и известни 
рискове. Често се случва потенциалните 
наследници да променят своето желание в 
процеса на своето обучение и да се откажат от 
кариера във фамилния бизнес. Друга причина за 
техния отказ може да се окаже конфликт между 
тях и по-старото поколение собственици в 
процеса на съвместна работа. Също така този 
подход може да доведе до запазване на 
статуквото и реализация само на повърхностни 
промени в управлението на фирмата.

Използването на  втория подход е  
препоръчително, когато липсват членове на 
семейството, които желаят да работят за 
фамилния бизнес, а в същото време са налице 
служители на фирмата, извън семейството, 
които имат желание и мотивация да се подготвят 
за ролята на мениджъри. Освен това е 
необходимо наличието на доверие между 
членовете на семейството, работещи във 
ф и р м а т а  и  ф и р м е н и т е  с л у ж и т е л и ,  
непринадлежащи към семейството. Не на 
последно място важно е семейството да желае да 
запази контрола както върху собствеността, така 
и върху управлението на бизнеса и да не се 
налага промяна на стратегията на бизнеса.

За българските фамилни фирми прилагането 
на втория подход може да се окаже 
задължителна и единствена опция, особено в 
случаите когато фамилния бизнес се развива с 
бързи темпове на растеж, а семейството е със 
сравнително малък размер – налице са един или 
двама потенциални, но незаинтересовани 
наследници. За съжаление в чисто практически 
план много рядко се наблюдават условия, които 
благоприятстват реализацията на този вариант. 
Както показват резултатите от представените 
проучвания само малка част от фирмите имат 
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план за унаследяване, за съдържанието на който 
с а  и н ф о рм и р а н и  п о - ш и р о к  к р ъ г  от  
заинтересованите страни. Това ограничава 
възможностите за тяхното ефективно въвеждане 
и пряко ангажиране в управлението,  
включително в ролята на ръководители. 

Съществува опасност от провал на този 
подход, тъй като е възможно служителите да 
приемат предложените им обучение и кариера 
само за да се харесат на собствениците на 
бизнеса, а всъщност да нямат истинско желание 
за това. Това се случва най-често във фирми, за 
които е характерен патерналистичен и 
авторитарен стил на управление. В подобни 
условия дори добре подготвени служители, 
които имат нужните умения да управляват, често 
предпочитат да бъдат пасивни. Получава се така, 
че фирмата изгражда добре квалифицирани и 
способни мениджъри, които обаче продължават 
сляпо да следват утвърдените във фирмата 
традиции и начини на работа. Те не се стремят да 
приложат новите си знания и умения, за да 
подобрят резултатите на бизнеса, защото се 
страхуват от провал или наказание. 

Използването на третия подход се приема за 
наложително, когато членовете на семейството 
и служителите на фирмата не проявяват интерес 
или не притежават потенциал да поемат 
управлението на бизнеса. Приложението на този 
подход е подходящо и когато трябва да се 
променят из основи стратегията на бизнеса. 
Фамилните бизнеси, които не са развили 
устойчиво конкурентно предимство или не са 
изградили ефективна организационна 
структура изпадат в необходимост да 
преразгледат и променят своя бизнес модел. В 
подобна ситуация, често е задължително да се 
потърси външен поглед и експертиза, за да се 
преодолеят възникналите затруднения. 

Въпреки очевидната необходимост,  
привличането на професионални мениджъри 
често поражда напрежение във фирмата, поради 
неминуемото въвеждане на нови методи на 
работа и утвърждаване на нови ценности във 
фамилния бизнес. Тези проблеми подлежат на 
контрол, ако се предприемат превантивни 
мерки. На първо място може да се отдели 
н уж н ото  в р е м е  з а  с о ц и а л и з а ц и я  н а  
новопривлечените мениджъри. В крайна сметка 
семейството трябва да определи целите, които 

новоназначените мениджъри трябва да 
постигнат като при това им предостави 
необходимата свобода за въвеждането и 
използването на нови идеи и методи за 
постигането на тези цели. 

Въпреки различията по-между си трите 
описани подхода не са взаимоизключващи се и 
могат да бъдат използвани в комбинация. 
Независимо какъв подход или каква комбинация 
от подходи се прилага, професионализацията на 
управлението изисква да се намерят 
предварителни решения, под формата на 
правила и процедури, на някои от най-често 
възникващите проблемни области на  
управлението на фамилните фирми:

Назначаване на членове на семейството. 
Изборът на подходящи критерии, които да 
определят какво точно се изисква и очаква от 
членовете на семейството, имащи желание да 
бъдат наети във фирмата, е от съществено 
значение. Желанието на по-възрастното 
поколение да ангажират техните деца във 
фирмената дейност е често срещано, 
включително и във българските фамилни 
предприятия. Това е така, защото в редица 
случаи една от основните причини за 
стартиране на фамилен бизнес е да се осигури 
по-висок стандарт на живот за цялото 
семейство. При всички случаи непланираното 
въвеждане на децата в бизнеса, просто защото 
основателя на бизнеса така е решил или така 
желае, може да причини сериозни проблеми.

Ръководството на всяка семейна фирма 
трябва да реши кой ще бъде допуснат до участие 
в дейността като служител на постоянна работа 
или временна трудова заетост и при какви 
обстоятелства. Основното тук е да има 
ръководни насоки и правила, в идеалния случай 
в писмена форма, за които предварително е 
постигнато съгласие. 

На първо място трябва да се определи по 
какъв начин ще се вземат решенията за 
назначаване на близки и роднини във фамилния 
бизнес. От заетите в бизнеса се очаква да 
изпълняват определена роля, която да допринася 
за цялостното функциониране на фирмата. 
Наемането на близки и роднини само защото са 
част от семейството, без необходимата 
квалификация или адекватна причина, може да 
доведе до недоволство сред служители на 
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фирмата и останалите членове на семейството. 
Необходимо е да се определят и критерии за 
допустимост на кандидатите като възраст, 
образование или опит, необходим за заемане на 
съответната позиция. Ето защо в определени 
случаи се налага членовете на семейството да 
започнат работа извън фирмата или да участват в 
специализирано обучение преди да имат 
възможността да кандидатстват за работа във 
фамилния бизнес (Scotland, 2010).

Подготовка на членовете на семейството 
за управленски позиции. Членовете на 
семейството, които се стремят към управленски 
позиции във фамилния бизнес трябва да се 
подложат на оценка на притежаваните от тях 
управленски умения с цел идентифициране на 
областите, в които се изисква по-нататъшното 
им обучение и развитие. Потенциалните 
наследници трябва да демонстрират своите 
способности за управление на фамилния бизнес 
по време на унаследяването и след него, за да 
осигурят необходимата увереност у настоящите 
собственици, че процесът на трансфер протича 
успешно. Ефективен начин за оценка на 
управленските умения е разработването на план 
за подготовка (Aronoff, McClure and Ward, 2003).

Планът за подготовка започва с определяне 
на времева рамка за трансфер на управлението, 
след което се идентифицират по-важните бизнес 
умения, които наследниците трябва да 
притежават, за да управляват ефективно 
фамилната фирма след трансфера (Jaffe, 2009). 
Планът за подготовка завършва с преглед и 
одобрение както от страна на наследниците, така 
и от страна на собствениците. 

Оценяване на мениджърите, членове на 
семейството. Оценката на работата на 
ч л е н о ве т е  н а  с е м е й с т вото ,  з а е ма щ и  
управленски позиции е също толкова важна, 
колкото и оценката на производствената, 
търговската или финансовата дейност, или на 
който и да е друг аспект от дейността на 
фамилната фирма. Във фамилния бизнес тя дори 
заема още по-важно място, имайки предвид 
влиянието, което членовете на семейството 
оказват върху бизнеса. 

Често срещан проблем за членовете на 
семейството, които вече са заети в бизнеса е, че 
не получават обективна обратна връзка за 
постигнатите от тях резултати. Членовете на 

семейството в някои случаи нямат желание да 
дадат обективна оценка на своя брат, братовчед и 
т.н., поради различни обективни и субективни 
причини. Родителите могат да загубят своята 
обективност при оценката на собствените си 
деца, а работниците и служителите извън 
семейството понякога са склонни да дават по-
скоро отрицателни мнения за работата на 
членове на семейството. 

Как да се процедира с роднина, който не 
изпълнява  добре  задълженията  си  е  
изключително труден въпрос за семейството. За 
решаването на този проблем от помощ могат да 
бъдат както ясно дефинираните роли и 
отговорности, така и използването на система за 
оценка на резултатите. Ефективен инструмент е 
използването на форма за оценка, която да 
включва и компоненти на самооценка заедно с 
числови стойности и оценъчна скала. Членовете 
на семейството могат да не приемат с охота 
налагането на идеята да се оценяват едни други. 
В определени случаи на някои членове дори 
може да не се предоставя обективна обратна 
връзка поради възприети убеждения, че те 
трябва да бъдат защитавани и подкрепяни. 
Независимо от това обратната връзка е от 
ключово значение за израстването на всеки един 
член на семейството (Zimmerer, Scarborough and 
Wilson, 2008).

Определяне на възнагражденията на 
членовете на семейството. Разработването на 
система за възнаграждение във фамилния 
бизнес може да се окаже труден момент в 
управлението на фамилната фирма, но е от 
съществено значение за успеха на неговото 
дългосрочно развитие. Ръководителите на 
фамилната фирма трябва да създадат такава 
система за възнаграждения на членовете на 
семейството, която справедливо да отразяват 
извършената от тях работа и постигнатите 
резултати. Въпроса за възнагражденията трябва 
да заема челно място в дневния ред на семейните 
срещи и съвети (Aronoff, McClure and Ward, 
2003). Препоръчително е заплащането на 
членовете на семейството, заети в бизнеса, да се 
определя въз основа на извършената дейност и 
поетите отговорности в полза на фирмата и да 
бъде сравнимо с това на други служители, 
изпълняващи сходни роли и задължения. 
Въпреки че някои родители желаят да 
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предоставят допълнителна материална 
подкрепа за своите деца, това не трябва да се 
прави за сметка на бюджета на фирмата. По-
скоро трябва да се потърси алтернативен начин 
за справяне със ситуацията без да засягат 
интересите на бизнеса. Например като се 
осигурят допълнителни финансови средства за 
членовете на семейството директно от семейния 
бюджет.

Управление на семейните конфликти. Във 
всички фамилни фирми без изключение 
възникват спорове и конфликти. Намирането на 
механизми за управление на разногласията и 
конфликтите е от съществено значение във 
фамилния бизнес. Оставени без реакция, 
п одобн и  п роти воречи я  ще  п овли яят  
отрицателно както на бизнеса, така и на 
семейните взаимоотношения. Много е важно 
всички спорове и конфликти да бъдат улавяни и 
управлявани още от момента на тяхното 
възникване. 

Управлението на семейните спорове и 
конфликти по време на процеса на унаследяване 
е област, в която външен консултант по фамилен 
бизнес може да бъде от помощ. Естествено 
въпроса трябва да бъде решен с участието на 
тези, които са замесени в конфликта. Участието 
на трета страна – доверено лице, заемащо 
безпристрастна позиция, може да бъде много 
полезно. Той може да изпълнява ролята на 
посредник, който подпомага намирането на по-
бърз и безболезнен изход от създалата се 
конфликтна ситуация. При всички случаи 
необходимо е да се намери подходящ човек в 
близки отношения със семейството, на когото да 
бъде възложена задачата да подпомага 
изглаждането на семейните конфликти (Harvey, 
2004). 

От собствениците и ръководителите на 
фамилния бизнес, разбира се, не се очаква да 
знаят предварително отговорите на всички тези 
проблемни области. Ето защо е важно подобни 
теми да се обсъждат и във формална среда, 
например семейните срещи и съвети. Самата 
дискусия и постигнатите резултати ще дадат 
възможност на активните членове на 
семейството да вземат информирани решения за 
своето бъдеще във фирмата и ще осигурят по-
голяма яснота на всички участници за това, 
което предстои да бъде направено. Споделянето 

на резултатите от срещите на фамилния бизнес с 
по-широк кръг от семейството ще информира 
всички членове (активни и неактивни) какъв е 
бил предмета на дискусиите и какви са 
актуалните правила и решения във връзка с 
процеса на трансфер на управлението и 
промяната на модела на управление.

Заключение

Трансферът на управленския контрол може 
да бъде използван като изходен момент за 
професионализацията на управлението на 
ф а м и л н и т е  ф и р м и ,  а  и  о б р а т н о ,  
професионализацията на управлението може да 
послужи като основа за подготовката на бизнеса 
да осъществи ефективен трансфер. Водещата 
цел и в двата случая е да се направи 
дългосрочното развитие и успеха на фамилния 
бизнес относително независими от процеса и 
резултатите на унаследяването.

Фамилния компонент на бизнеса има 
определящо влияние върху всички решения, 
засягащи реализацията на трансфера и 
професионализацията на управлението. Поради 
това, за да се осъществи успешен трансфер на 
управлението е необходимо преди това да се 
постигне адекватен баланс между желанията на 
семейството и интересите на бизнеса. За тази 
цел е необходимо да се улесни комуникацията 
във фамилния бизнес, която дава възможност на 
членовете  на  семейството да  вземат 
информирани решения относно тяхната роля в 
управлението на бизнеса. Дори обсъждането на 
о сновните  въпро си на  трансфера на  
управлението би било ключова предпоставка за 
неговата реализация – кои са членовете на 
семейството, които ще формират следващото 
поколение мениджъри и в какви времеви рамки 
ще се осъществи предаването на контрола. 

Необходимостта от формализиране на 
управлението се появява с развитието и 
укрепването на бизнеса, увеличаването на 
неговите финансови, организационни и 
материални ресурси. При фамилните фирми 
обикновено това се допълва и от разрастването 
на семейството. Трудно е да се даде точен 
ориентир за това кога трябва да се стартира 
професионализацията на управлението. Този 
момент зависи от личността на предприемача, 
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предмета на дейност, отрасъла и размера на 
бизнеса, характеристиките на външната среда и 
др. Въпреки това може да се твърди, че по-
ранния старт на процеса няма да донесе вреда и 
д о р и  о б р а т н о т о  –  з а к ъ с н я л о т о  
професионализиране на управлението може да 
причини тежки проблеми за фирмата и да 
затрудни нейното развитие. 

Конкретно за българските фамилни фирми, 
необходимостта от унаследяване се съчетава 
у д о б н о  с  н е о б х о д и м о с т т а  о т  
профе сионализация на управлението.  
Изграждането на силен управленски екип и 
въвеждането на формално планиране, регулярни 
семейни събрания,  ясни управленски 
отговорности, система за оценка на работата и 
механизми за контрол ще направи бизнеса 
устойчив и относително независим от 
резултатите на унаследяването. 
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Въведение
Р е т р о с п е к т и в н о  ко н ц е п ц и я т а  з а  

оповестяване на нефинансова информация се 
появява преди около шестдесет години. Нейната 
цел е оповестяване на данни от нефинансово 
естество, които обхващат различни аспекти от 
дейността на организацията и носят добавена 
стойност на потребителите на информацията в 
н е я .  П ъ р в о н а ч а л н о  и з г о т в я н е т о  и  
публикуването на нефинансова информация 
и ма  н е з а д ъ л ж и т е л е н  ха р а кт е р ,  като  
опове стените  данни  с е  определят  и  
систематизират от мениджърския персонал на 
съответната организация. Наличието на 
подобно обстоятелство обаче е предпоставка за 
ограничаване на възможностите нефинансовата 
информация на предприятията от даден сектор 
да бъде съпоставима и коректно анализирана 
във времето.

1
В специализираната литература  се посочва, 

че първият опит на Европейската комисия (ЕК) 
нормативно да регулира изготвянето и 
оповестяването на нефинансова информация от 

предприятията е през 2003 г. с иницииране 
2въвеждането на Директива 2003/51/ЕО . 

Въвеждането на директивата обаче не води до 
съществено подобряване на нефинансовата 

3
отчетност на организациите .  Текущо 
Европейската комисия продължава да подкрепя 
редица програми и стратегии, с които се стреми 
да увеличи степента на прозрачност и 
достоверност на финансовите отчети на 

4предприятията . Дейностите на комисията са 
основно насочени към повишаване на 
корпоративната устойчивост и социална 
отговорност на организациите, чрез създаване 
на единни изисквания за оповестяване на 
нефинансова информация. Във връзка с това 

5през 2014 г. е въведена Директива 2014/95/ЕС , 
която предвижда и някои съществени изменения 

6в Директива 2013/34/ЕС . В по-конкретен 
7

аспект, предприятията  които извършват 
дейност от обществен интерес следва да 
„включват“ в доклада за дейността си и 

8нефинансова декларация . Съществено условие 
е тези предприятия да отговарят на критерия за 

9големи предприятия , които към датите на 
своите балансови отчети надвишават 
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1  Szabó, D. & Sørensen , K. (2015) New EU Directive on the 
Disclosure of Non-Financial Information (CSR). Еuropean Company 
and Financial Law Review. [Online] 12(3). P. 307-340. Available 
from:
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3  Szabó, D. & Sørensen , K. (2015) New EU Directive on the 
Disclosure of Non-Financial Information (CSR). Еuropean Company 
and Financial Law Review. [Online] 12(3). P. 307-340. Available 
from:
 http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventl
i nk /$002f j$002fec f r. 2015 .12 . i s sue -3$002fec f r-2015-
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4       Po-podrobno vizh: Ivanova, R. (2015) Nefinansovata informatshia 
vuv  f inansov i t e  o t che t i  –  f ac to r  za  pov i shavane  na 
konkurentosposobnostta na predpriyatiyata // Ikonomika na Bulgaria 
I Evropeyskiya suyuz: konkurentosposobnost I inovatshii, VUZF, S. 
s. 251-260.
5    Direktiva 2014/95/ЕS na Evropeyskya parlament I na Suveta ot 
2014 g. za izmenenie na Direktiva 2013/34/ES po otnoshenie na 
opovestyavaneto na nefinansovata informatshiya I na informatshiya 
za mnogoobrazieto ot strana na nyakoi golemi predpriyatiya I grupi, 
Ofitshialen vestnik na Evropeyskiya suyuz L 330 ot 15.11.2014 g.
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изискването за среден брой служители през 
10финансовата година от 500 човека . По данни от 

Федерацията на европейските счетоводители 
броят на предприятията от обществен интерес в 
държавите – членки на Европейски съюз (ЕС) е 

1127 886 . Счита се, че въведеното законодателно 
изискване за изготвяне на нефинансова 

12декларация ще засегне близо 6000 от тях . 
Измененията в Директива 2013/34/ЕС 

относно изготвянето и оповестяването на 
нефинансова декларация са транспонирани и в 

българското законодателство с приемане на нов 
Закон за счетоводството (ЗСч). В текстовете на 
нормативния документ законодателя предвижда 

13от 01.01.2017 г. големите предприятия  от 
обществен интерес да изготвят нефинансова 

14декларация и да я „включат“   в доклада за 
дейността си. По данни от Федерацията на 
европейските счетоводители броят на 
предприятията от обществен интерес в 

15България е около 900 . Текущо не съществуват 
конкретни данни относно броя на големите 
предприятия  от  обще ствен  интере с ,  
осъществяващи дейност на територията на 
страната ни. Смята се обаче, че задължените да 
изготвят и публикуват нефинансова декларация 

16организации ще се увеличи в близко бъдеще . 
Въвеждането на законодателното изискване 

за изготвяне и публикуване на нефинансова 
декларация, като нов елемент от отчетността на 
българските предприятия от обществен интерес 
е съпроводено с няколко все още неизяснени 
обстоятелства. 

На първо място проблемен момент възниква 
при конкретизиране на задължените да изготвят 
документа лица. Определянето на обхвата на 
организациите, които следва да съставят и 
публикуват нефинансова декларация е от 
значение и от гледна точка на факта, че текущо 
не съществува ясна и общоприета дефиниция на 
понятието „предприятие от обществен 
интерес“. 

На второ място следва да се отбележи, че 
Законът за счетоводството дава само основни 
насоки относно подлежащата на публикуване 
информация в декларацията. Липсата на 
конкретни показатели, които следва да бъдат 
оповестени може да се разгледа и като 
възможност за различни интерпретации на 

7  От терминологична гледна точка в нормативната уредба, 
имаща отношение по въпроса е въведено понятието 
„предприятие“. По смисъла на § 1, т.1 oт  Допълнителните 
разпоредби на Закона за малките и средни предприятия под 
„предприятие“ следва да се разбира всяко физическо, 
юридическо лице или гражданско дружество, което извършва 
стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и 
организационна форма. В най-общ план под дружество се 
разбира обединение на две или повече лица с цел извършване на 
стопанска  дейност с общи средства. В качеството на 
организация следва да се разбира обединение на лица за 
осъществяване на обща цел при определени норми на 
поведение, длъжностна йерархия и официален статут. На база 
предходното може да се направи заключение, че еднотипното и в 
трите понятия (предприятие, дружество и организация) е 
извършването на обща дейност от няколко юридически 
обединени лица за осъществяване на обща цел. Въпреки, че 
автора разбира фундаменталните различия на понятията за 
целите на настоящата разработка те ще се използват еднозначно.
8   Законодателните разпоредби относно съдържанието и 
изискванията за публикуване на „нефинансова декларация“ 
важат в еквивалентен аспект и за „консолидираната 
нефинансова декларация“ (ЗСч, 2015, чл. 52). Обект на 
изучаване в настоящата разработка е само нефинансовата 
декларация, като направените изводи и препоръки могат да се 
интерпретират и за целите на консолидираната нефинансова 
декларация.
9    Големите предприятия според Директива 2013/34/ЕС са 
предприятия, които към датите на балансите си надхвърлят 
праговете по най-малко два от следните три показателя: а) обща 
сума на баланса: 20 000 000 EUR; б) нетен оборот: 40 000 000 
EUR; в) среден брой на служителите през финансовата година: 
250 (Директива 2013/34/ЕС, чл.3, ал.3).
10    Direktiva 2013/34/ЕS na Evropeyskya parlament I na Suveta 
otnosno godishnite finansovi otcheti, konsolidiranite finansovi 
otcheti I svurzanite dokladi na nyakoi vidove predpriyatiya I za 
izmenenie na Direktiva 2006/43/ЕО na na Evropeyskya parlament I 
na Suveta I za otmyana na Direktiva 78/660/ЕIО и 83/349/ЕIО na 
Suveta, Ofitshialen vestnik na Evropeyskiya suyuz L 182 оt 
29.6.2013 g., chl.1, par.1.
11    Definition of Public interest entities in Europe, Federation of 
European Accountants, 2014, p.8.
12  Statement /14/291. Disclosure of non-financial information: 
Europe's largest companies to be more transparent on social and 
environmental issues, European Commission, Brussels, 2014.
13  Големи предприятия според Закона за счетоводството са 
предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период 
надвишават най-малко два от следните показателя: 1. балансова 
стойност на активите – 38 000 000 лв.; 2. нетни приходи от 
продажби – 76 000 000 лв.; 3. средна численост на персонала за 
отчетния период – 250 души.

14  Zakon za schetovodstvoto, obn. Dv. br. 95, ot 8.12.2015 g., 
posl.izm. I dopul. DV. Br. 74 ot 2016 g., chl.41.
15  Definition of Public interest entities in Europe, Federation of 
European Accountants, 2014, p.7.
16  Szabó, D. & Sørensen , K. (2015) New EU Directive on the 
Disclosure of Non-Financial Information (CSR). Еuropean Company 
and Financial Law Review. [Online] 12(3). P. 307-340. Available 
from:
 http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventl
i nk /$002f j$002fec f r. 2015 .12 . i s sue -3$002fec f r-2015-
0307$002fecfr-2015-0307.pdf?t:ac=j$002fecfr.2015.12.issue-
3$002fecfr-2015-0307$002fecfr-2015-0307.xml [Accessed 
22/04/2016], p.320; Filipova-Slancheva, A. (2015) Non-financial 
Reporting in Bulgaria – Status and Challenges // The 3rd Human and 
Social Sciences at the Common Conference, p.42. 
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необходимата за събиране и анализ информация 
от задължените да изготвят документа лица. 

На трето място новият ЗСч задължава 
големите предприятия от обществен интерес да 
включат в доклада за дейността си информация 
и анализи по въпроси, свързани с екологията и 
служителите, като същевременно следва да бъде 
изготвен и отделен доклад за информацията 
изисквана от нефинансовата декларация. В 
случая съставянето на отделен доклад с 
еднотипна в декларацията информация би 
увеличило необходимото време и ресурси за 
разписване и публикуване на документите. 
Подобно обстоятелство може да има негативен 
ефект в посока пренебрегване ролята и 
значението на декларацията от нейните 
съставители.

Наличието на предходно посочените 
проблемни аспекти могат да доведат от една 
страна до некоректност на информацията в 
д е к л а р а ц и я т а  и  у в е л и ч а в а н е  н а  
административните тежести, а от друга – до 
„обезсмисляне“ изготвянето на документа. 
Коректното идентифициране на засегнатите от 
законодателя дружества, както и ясното 
определяне на структурата и съдържанието на 
декларацията би подпомогнало за навременното 
събиране на необходимите за оповестяване 
данни и последващия анализ на засегнатите в 
документа ключови показатели.

Основна цел на разработката е да се направи 
сравнителен анализ на текущо приложимите 
европейски и национални нормативни 
и з и с к в а н и я  п о  п о в о д  с т р у к т у р а т а ,  
с ъ д ъ р ж а н и е т о  и  п у б л и к у в а н е т о  н а  
нефинансовата декларация. Подобен анализ би 
подпомогнал за изясняване на необходимите за 
оповестяване компоненти в декларацията, чрез 
което се цели оптимизиране на процеса на 
изготвяне на документа както на етапа на 
събиране и обработка на необходимите за 
оповестяване данни, така и на етапа на 
годишното счетоводно приключване (когато 
следва да бъде изготвена декларацията). 

За постигане на основната цел на 
разработката автора си поставя следните 
изследователски задачи:

- Да се конкретизира обхвата на 
предприятията, за които законодателя вменява 
изискването да се оповестят данни с 

нефинансова насоченост чрез декларацията.  
- Да се определи какво представлява 

н е ф и н а н с о в ат а  д е к л а р а ц и я  н а  б а з а  
разграничаване на основните елементи, които 
следва да се включат в съдържателната част на 
документа.

- Да се анализират основните европейски 
и национални нормативни изисквания по повод 
изготвянето и публикуването на нефинансова 
декларация.

Основен обект на изследване в разработката 
са големите предприятия от обществен интерес, 
а основен предмет е нефинансовата декларация. 

Изследователската теза, която застъпва 
автора е, че чрез изясняване на характера, 
структурата, съдържанието и изискванията за 
изготвяне и публикуване на нефинансовата 
декларация се оптимизира процесът на 
първоначално и последващо събиране и 
анализиране на подлежащите на оповестяване 
данни. 

Възприетият изследователски метод се 
основава на анализ на въведените в 
европейското и национално законодателство 
нормативни документи, както и на научни 
трудове на специалисти в областта.  

1. О бх в ат  н а  п р ед п р и я т и я т а  от  
обществен интерес

Текущо не съществува общоприета 
дефиниция на понятието „предприятие от 
обществен интерес“. В нормативната уредба на 
ЕС са изброени организациите, които попадат в 
хипотезите на подобен вид юридически лица. В 

17
най-общ план това са :

- предприятия, регламентирани от правото на 
държава-членка, чиито прехвърлими ценни 
книжа са допуснати за търгуване на регулиран 
пазар на която и да е държава-членка;

- кредитните институции;
- застрахователните предприятия;
- предприятията, които имат голяма 

обществена значимост поради характера на 
стопанската им дейност, техния размер или броя 
на заетите в тях лица.

 Сравнително по-обширно е определението, 

17   Direktiva 2014/56/ЕS na Evropeyskiya parlament I na Suveta ot 
16 аpril 2014 g. za izmenenie na Direktiva 2006/43/ЕО otnosno 
zadulzhitelniya odit na godishnite chetovodni otcheti I 
konsolidiranite schetovodni otcheti, Ofitshialen vestnik na 
Evropeyskiya suyuz, L 158 ot 27.05.2014 g., chl.1, par.2, t. Е.
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предложено от International Ethics Standards 
Board for Accountants (IESBA). В рамките на 
разглежданата дефиниция се включват 
регистрирани на борсата предприятия, както и 
в с я к а  о р г а н и з а ц и я ,  о п р е д е л е н а  о т  
законодателството или нормативна разпоредба 

18
като предприятие от обществен интерес . В 
допълнение предприятие от обществен интерес 
е и всяка организация по отношение на която 
законодателството или нормативна разпоредба 
изискват одитът да бъде осъществен в 
съответствие със същите изисквания за 
независимост, които се прилагат спрямо 
регистрираните на борсата дружества. 

В Р. България до 01.01.2016 г. определение на 
понятието „предприятие, извършващо дейност 
от обществен интерес“ съществуваше в 
текстовете на Закона за независимия финансов 
одит (ЗНФО). Законодателя определя, че това са:

- публични дружества и емитенти на ценни 
книжа  в  ст ранат а ,  както  и  в  друга  
държава–членка на ЕС, и Европейското 

19
икономическо пространство ; 

- кредитните институции;
- застрахователните, презастрахователните и 

пенсионноосигурителните дружества; 
- търговските дружества, които произвеждат, 

пренасят и продават електроенергия и 
топлоенергия, както и търговските дружества, 
които внасят, пренасят, разпределят и 
транзитират природен газ;

- търговските дружества, които предоставят 
водо снабдителни ,  кана лизационни  и  
телекомуникационни услуги;

- „Български държавни железници“ – ЕАД и 
дъщерните му предприятия.

 Текущо при определяне на дружествата, 
извършващи дейност в обществен интерес 

20
ЗНФО  прави препратка към Закона за 
счетоводството, където са регламентирани 

21
следните предприятия :

1.  Предприятия, чиито прехвърлими ценни 
книжа са допуснати до търговия на регулирания 

пазар в държава – членка на Европейския съюз;
2.  Кредитни институции;
3.  Застрахователи и презастрахователи;
4.  Пенсионноосигурителните дружества и 

управляваните от тях фондове;
5.  Инвестиционни посредници, които са 

големи предприятия според изискванията на 
Закона за счетоводството;

6.  Колективни инвестиционни схеми и 
управляващи дружества, по смисъла на Закона 
за дейността на колективните инвестиционни 
схеми и на други предприятия за колективно 

22
инвестиране  (ЗДКИСДПКИ). Предприятията, 
които попадат в предходно посочената хипотеза 
следва да са големи предприятия според 
изискванията на Закона за счетоводството.;

7. Финансови институции по смисъла на 
Закона за кредитните институции (ЗКИ), които 
са големи предприятия по Закона за 
счетоводството. В качеството си на финансови 
институции ЗКИ посочва финансовите 
холдинги, финансовите холдинги със смесена 
д е й н о с т,  п л ат е ж н и т е  и н с т и т у ц и и  и  
управляващите дружества. В допълнение 
законодателя предвижда под финансова 
институция да се разбира и лице, различно от 
кредитна институция, чиято основна дейност е 
насочена към извършването на една или повече 

23
от следните услуги : 

а) извършване на платежни дейности по 
смисъла на Закона за платежните услуги и 

24платежните системи . 
б) издаване и администриране на други 

средства за плащане, като например пътнически 
чекове и кредитни писма;

в) дейности по финансов лизинг; 
г) извършване на гаранционни сделки; 
д) търгуване за собствена сметка или за 

сметка на клиенти с чуждестранна валута и 
благородни метали. В обхвата на предходното не 
се включват деривативните финансови 
инструменти върху чуждестранна валута и 
благородни метали; 

18   Rukovodstvo po etichen kodeks za profesionalni schetovoditeli, 
International Federation of Accountants, IDES, 2015, s. 126-127.
19    Zakon za nezavisimiya finansov odit, оbn. DV. br. 101 ot 2001g. 
izm. i dopul. DV. Br.15 ot 2013 g., Dopulnitelni razporedbi, рar.1, 
t.11.
20    Zakon za nezavisimiya finansov odit, оbn. DV. br. 101 ot 2001g. 
izm. i dopul. DV. br. 95 ot 2015 g., рar.1, t.11.
21  Zakon za schetovodstvoto, obn. Dv. br. 95, ot 8.12.2015 g., 
Dopalnitelni razporedbi, par. 1, t. 22.

22   Zakon za deynostta na kolektivnite investitshionni shemi I na 
drugi predpriyatiya za kolektivno investirane, Оbn. DV. Br.77 ot 2011 
g., posl. izm. i dopul. DV. br. 34 ot 2015 g., chl.4.
23      Zakon za kreditnite institutshii, obn. DV. br. 59 ot 2006 g., posl. 
izm. i dopul. DV. br. 94 ot 2015 g., Chl.3.
24       Zakon za platezhnite uslugi I platezhnite sistemi, оbn. DV. br. 23 
оt 2009 g., posl. izm. i dopul., DV. br. 102 оt 2015 g., v sila ot 
1.01.2016 g., chl.4.
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е) предоставяне на услуги и/или извършване 
на инвестиционни дейности по смисъла на 

25
Закона за пазарите на финансови инструменти . 

ж) парично брокерство; 
з) придобиване на вземания по кредити и 

друга форма на финансиране, като например 
факторинг и форфетинг; 

и) дейности по издаване на електронни пари; 
й) услуги по придобиване на участия в 

кредитна институция или в друга финансова 
институция; 

к) отпускане на заеми със средства, които не 
са набрани чрез публично привличане на 
влогове или други възстановими суми. 

8. „ Хол д и н г  Б ъ л г а р с к и  д ъ р ж а в н и  
железници“ – ЕАД, и дъщерните му 
предприятия;

9.  Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“;

10.  Търговски дружества, с предмет на 
дейност производство, пренос или продажба на 
електроенергия и/или топлоенергия, които са 
г о л е м и  п р е д п р и я т и я  п о  З а ко н а  з а  
счетоводството;

11.  Търговски дружества, с предмет на 
дейност внос, пренос, разпределяне и/или 
транзит на природен газ. Предприятията, 
отговарящи на предходното изискване следва да 
са големи предприятия по смисъла на Закона за 
счетоводството;

12.  Търговски дружества, чиято основна 
дейност е да предоставят водоснабдителни и 
канализационни услуги.

На база предходно разгледаните дефиниции, 
въведени в националното ни законодателство 
могат да се направят следните четири основни 
заключения: 

На първо място дружествата, предлагащи 
телекомуникационни услуги вече не са 
предприятия от обществен интерес по силата на 
Закона за счетоводството. 

На второ място в качеството си на 
предприятие от обществен интерес се определят 
дружествата, които имат предмет на дейност 
производство, пренос или продажба на 
електроенергия и/или топлоенергия; внос, 
пренос, разпределяне и/или транзит на 

природен газ, както и предоставяне на 
водоснабдителни и канализационни услуги 
само в случаите, в които те отговарят на 
изискването за големи предприятия по смисъла 
на ЗСч. 

На трето място следва да се отбележи, че 
класифицираните от националния ни 
законодател предприятия от обществен интерес 
не са ограничени само до определените в 
Директива 2014/56/ЕС дружества. Във връзка с 
това в текстовете на Закона за счетоводството са 
допълнително въведени дружества на 
национално ниво, които попадат в обхвата на 
разглежданите организации. 

Н а  ч е т въ р т о  м я с т о ,  в  З а ко н а  з а  
счетоводството, както и предходно в ЗНФО, се 
възприема въведения в Директива 2014/56/ЕС 
подход за изброяване на предприятията от 
обществен интерес. 

Безспорен е факта, че за целите на 
нефинансовата декларация следва да се 
възприеме въведената в новия Закон за 
счетоводството дефиниция на предприятията от 
обществен интерес. Като се присъединяваме 
към мнението на Димитър Желязков обаче 
смятаме, че дефиницията на дадено понятие 
трябва да задава точни критерии по които да се 
определят  попадащите в  обхвата  му 

26
организации . Следователно самото изброяване 
на предприятията не следва да се тълкува като 
дефиниция. В този смисъл е подходящо и 
поле зно  въвеждането  на  теоретично  
определение на предприятията от обществен 
интере с ,  а  направеното в  Закона за  
с ч е т о в од с т в о т о  и з б р о я в а н е  д а  и м а  
допълнителен и пояснителен характер. Подобно 
определение следва да конкретизира какъв 
точно е обществения интерес,  който 
дружествата удовлетворяват. От етимологична 
гледна точка терминът „интерес“ е свързан с 
опознаване на обект, събитие или явление, което 
е от значение или полза за интересуващия се. В 
този смисъл не е без значение дали 
предприятието предлага продукти и услуги в 
политически, финансов, духовен, образователен 
или друг интерес на гражданите. Във връзка с 
предходното предлагаме като предприятия от 
обществен интерес за целите на нефинансовата 

25   Zakon za pazarite na finansovi instrumenti, оbn. DV. br. 52 оt 
2007g. posl. izm. i dopul. DV. br. 94 оt 2015g, chl. 5, аl. 2 i 3.

26   Zhelyazkov, D., Za noviya zakon za schetovodstvoto // IDES, 
br.1, 2016, S.37.
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декларация да се разбират регистрирани на 
капиталовите пазари юридически лица, които 
предлагат финансови, кредитни и/или 
инвестиционни продукти и/или услуги на 
обществото, както и предприятията, посочени в 
Допълнителните разпоредби на Закона за 
счетоводството, които са значими за гражданите 
поради характера на дейността им, размера или 
броя на заетите в тях лица.

2. Нефинансовата декларация като нов 
елемент от отчетността на предприятията от 
обществен интерес

В най-общ план нефинансовата декларация 
може да се разглежда като документ, в който 
предприятията оповестяват информация 
относно възприети политики и извършвани от 
страна на организацията дейности, които нямат 
финансов характер. В по-тесен аспект чрез 
декларацията се цели оповестяването на данни, 
свързани с развитието и икономическата 
стабилност на дружеството в сферата на 
околната среда, служителите и социалната му 
политика. Оповестените данни не могат да бъдат 
коректно интерпретирани от потребителите на 
информацията само на основата на стойностни 
измерители, поради което съществува 
необходимост от описателно представяне на 
съответните политики, събития и сделки. 
Коректното изготвяне и оповестяване на 
данните в нефинансовата декларация има 
съще ствено  значение  за  имиджа  на  
п р е д п р и я т и е т о  п р е д  к р е д и т о р и т е ,  
инвеститорите, клиентите и обществото като 
цяло. 

Изготвянето на нефинансова декларация 
следва да се разглежда като етап от процеса на 
годишното  счетоводно  приключване .  
Изграждането на съдържателната й част е в 
пряка зависимост от текущата и периодична 
счетоводна отчетност на предприятията от 
обществен интерес.  Определянето на 
същността и елементите на документа са от 
особено значение както в началото на отчетния 
период при съставяне на счетоводната политика 
на организацията, така и при изготвяне на 
финансовите отчети. С цел коректното 
определяне на същността на нефинансовата 
декларация е подходящо и полезно да се посочат 
о сновните  европейски и  национални 

нормативни изисквания относно изготвянето и 
публикуването й.

 Текущо в европейското законодателство не 
са въведени ясни изисквания относно 
структурната и съдържателна част на 
декларацията. Посочва се, че тя следва да 
съдържа описание на политиките, резултатите и 
рисковете, свързани с околната среда, 
служителите и социалните въпроси, зачитането 
на правата на човека, както и борбата с 

27
корупцията и подкупите . Информацията 
следва да съдържа и данни относно процесите 
на надлежна проверка,  прилагани от 
дружеството, по отношение на веригите на 
доставки и веригите на подизпълнителите на 
организацията. Целта е да се „идентифицират, 
предотвратят и смекчат съществуващите и 
потенциални неблагоприятни въздействия“ за 
предприятието. Директива 2014/95/ЕС 
допълнително изисква разписването на 

28
информация относно :

- Текущото и предвидимо въздействие на 
дейността на предприятието върху околната 
среда, здравето, безопасността и защита на 
човешките права и свободи. Във връзка с 
предходното големите предприятия от 
обществен интерес следва да оценят, 
класифицират, регистрират, обработят, анализат 
и оповестят данни за използването на енергия от 
възобновяеми  и /или  невъзобновяеми  
източници, емисиите на парникови газове, 
потреблението на вода и замърсяването на 
въздуха. 

- Възприетите от организациите действия 
за осигуряване на равенство между половете, 
както и прилагането на основните конвенции на 
Международната организация на труда. 

- Условията на труд в организациите, 
социалния диалог, зачитането на правото на 
информиране и консултиране на работниците, 
както и зачитането на синдикалните права.

27    Direktiva 2014/95/ЕS na Evropeyskiya parlament I na Suveta ot 
2014 g. za izmenenie na Direktiva 2013/34/ES po otnoshenie na 
opovestyavaneto na nefinansovata informatshiya I na informatshiya 
za mnogoobrazieto ot strana na nyakoi golemi predpriyatiya I grupi, 
Ofitshialen vestnik na Evropeyskiya suyuz L 330 ot 15.11.2014 g., 
Preambyul.
28     Direktiva 2014/95/ЕS na Evropeyskiya parlament I na Suveta ot 
2014 g. za izmenenie na Direktiva 2013/34/ES po otnoshenie na 
opovestyavaneto na nefinansovata informatshiya I na informatshiya 
za mnogoobrazieto ot strana na nyakoi golemi predpriyatiya I grupi, 
Ofitshialen vestnik na Evropeyskiya suyuz L 330 ot 15.11.2014 g., 
Preambyul.
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-  Здравословните и безопасни условия на 
работното място, диалога с местните общности 
и/или действията, предприети с оглед на 
защитата и развитието на тези общности. 

- Данни за ефектите от извършените 
действия по отношение на възприетите и 
прилагани от организацията екологични и 
социални политики, измерени на основата на 
ключови показатели за резултата от дейността, 
имащи отношение към конкретната стопанска 
дейност.

- По отношение на правата на човека, 
борбат а  с  корупцият а  и  подкупите ,  
нефинансовата декларация следва да съдържа 
описание на дейностите по предотвратяване на 
нарушенията на правата на човека и/или 
н а л и ч н и т е  и н с т рум е н т и  з а  б о р б а  с  
корупционните практики. 

- В случай, че съществуват условия част от 
стопанските отношения, продукти или услуги 
н а  п р е д п р и я т и я т а  д а  п р е д и з в и к а т  
неблагоприятни въздействия върху околната 
среда и социална сфера, то тази информация 
подлежи на допълнително оповестяване в 
декларацията.

Предходно посочените данни трябва 
коректно да бъдат описани в нефинансовата 
декларация, заедно с кратка информация за 
бизнес модела на предприятието, както и 
прилаганите методи, чрез които големите 
предприятия от обществен интерес управляват 

29екологичните си и социални рискове . 
От гледна точка на българската правна рамка 

З а ко н ъ т  з а  сч е т о в од с т в о т о  и з и с к в а  
информацията в „нефинансовата декларация“ 

30да съдържа четири основни елемента .
 На първо място в декларацията следва да се 

опише бизнес модела на предприятието. В по-
конкретен аспект се посочват данни, относно 
целта,  стратегията,  организационната 
структура, инфраструктурата и продуктовата 
гама на предприятието. В обхвата на този 
елемент попадат и допълнителни данни, 
относно изготвените и прилагани от 
предприятието политики по отношение на 
основните и спомагателните му дейности. 

На второ място законодателя изисква в 
декларацията да се посочи информация за 

политиките, които предприятието е възприело и 
прилага по отношение на екологичните и 
социални въпроси. Следва да се опишат и 
екологичните и социални дейности, извършени 
от организацията през отчетния период, както и 
постигнатите резултати от тях.

 На трето място дружеството следва да 
оповести информация, относно целите, 
рисковете и задачите, които предстоят по 
отношение на разглежданите политики. 
Законодателя изисква оповестяването и на 
такива дейности, които биха довели до 
неблагоприятно въздействие върху екологията, 
служителите или други социални въпроси.

 На четвърто място в текстовете на 
декларацията следва да се опишат основните 
показатели за резултатите от дейностите, 
свързани с екологичните и социални въпроси.

На база предходното може да се твърди, че 
както европейското така и националното ни 
законодателство очертават само основната 
съдържателна рамка на декларацията като дават 
възможност предприятията самостоятелно да 
идентифицират ключовите показатели, 
подлежащи на оповестяване. Подобно 
обстоятелство е „разбираемо“ от гледна точка на 
факта, че в обхвата на големите предприятия от 
обществен интерес попадат разнообразни по 
дейност организации. Въпреки това липсата на 
ясна методология относно отчетността на 
данните в нефинансовата декларация  намалява 
добавената стойност на документа за 
вътрешните и външни потребители на 
информацията в нея. В този смисъл е възможно 
ролята и значението на нефинансовата 
декларация да бъдат „подценени“ от страна на 
нейните съставители. Следва да се отбележи, че 
оповестяването на нефинансова информация 
отдавна е част от отчетността на множество 
големи предприятия в световен и национален 

31 32 33
план, като например Casio , RWE , Enel , 

34 35Danone , ТЕЦ Бобов Дол ЕАД  и др. 

29   Pak tam, chl.1, t.1.
30 Zakon za schetovodstvoto, obn. Dv. br. 95, ot 8.12.2015 g., 
posl.izm. I dopul. DV. Br. 74 ot 2016 g., chl. 48, аl.2.

31   Po-podrobno viz: http://web.casio.com/csr/env/data/, posledno 
poseshtenie na 08.10.2016.
32   Po-podrobno viz: https://www.rwe.com/web/cms/en/1498198/  
rwe/responsibility/environment/, posledno poseshtenie na 
08.10.2016.
33 Po-podrobno viz:  https://www.enel.com/en/investors/archive/  
2016/09/annual.html, posledno poseshtenie na 08.10.2016.
3 4  Po-podrobno viz: http://www.danone.bg/environment/ 
environment-policy/, posledno poseshtenie na 08.10.2016.
35  Po-podrobno viz: https://eea.government.bg/eea/main-site/bg/rr/r-
kpkz/dokladi-10/BobdrR.pdf, posledno poseshtenie na 08.10.2016.

http://web.casio.com/csr/env/data/
https://eea.government.bg/eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10/BobdrR.pdf
http://web.casio.com/csr/env/data/
https://eea.government.bg/eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10/BobdrR.pdf
https://www.enel.com/en/investors/archive/2016/09/annual.html
http://www.danone.bg/environment/environment-policy/
https://www.enel.com/en/investors/archive/2016/09/annual.html
https://www.enel.com/en/investors/archive/2016/09/annual.html
http://www.danone.bg/environment/environment-policy/
http://www.danone.bg/environment/environment-policy/
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Проучванията показват, че в най-голяма степен 
нефинансови данни с екологичен и социален 
характер се оповестяват като елементи от 

36финансовите отчети на предприятията . Те 
могат да бъдат самостоятелно изведени в 
отделен доклад или като част от доклада за 
дейността на предприятията. Екологичната и 
социална отчетност, както и наличието на добри 
практики по повод оповестяването на 
задължителна и/или доброволна нефинансова 
и н ф о р м а ц и я  е  о б е к т  н а  а н а л и з и  и  
интерпрет ации от  ст рана  на  редица  

37 38
специалисти  и професионални организации . 
Основна тяхна цел е създаването на подходящ 
набор от данни за  оптимизиране на 
подлежащата на публикуване нефинансова 
информация. Подобни практики, методи и 
предложения обаче не са обект на анализ в 
настоящата разработка, поради което те няма да 
бъдат детайлно изследвани. 

Н е о бход и м о с т т а  от  и з гот вя н е  н а  
методология по повод отчетността на 
нефинансовата информация от предприятията е 
взета под внимание и от Европейската комисия, 
която в началото на 2016 г. осъществи 
п р е д с т а в и т е л н о  п р о у ч в а н е  с р е д  
държавите–членки на ЕС. В проучването са 
взели участие общо 346 респондента, от които 
само една организация е регистрирана в Р. 
България. На база анализ на публикуваните 
данни на интернет страницата на Европейската 
комисия могат да се направят следните изводи и 

39
препоръки :

1. От гледна точка на потребителите на 
нефинансовата информация респондентите се 
обединяват около мнението, че данни, които 
нямат финансово естество са от съществено 
значение предимно за акционерите и 
инвеститорите на организацията. На тази 
основа може да се твърди, че оповестените 
нефинансови данни трябва да имат добавена 
стойност най-вече за външните за отчетно 
обособената единица физически и юридически 
лица. За тази цел информацията трябва да е 
надеждна, неутрална, достоверна и сравнима. В 
най-голяма степен сравнимостта на данните е 
основополагащ фактор за взимането на 
обосновани икономически решения от 
потребителите на информацията. Сравнимост 
на нефинансовите данни би могла да се постигне 
с въвеждането на еднотипни критерии и 
показатели за организациите, които оповестяват 
информация от нефинансово естество. 
Следователно е подходящо и полезно 
въвеждането на ясни и унифицирани критерии и 
показатели за големите предприятия от 
обществен интерес по повод изготвянето и 
оповестяването на нефинансова декларация.

2. За участващите в проучването лица, 
оповестените нефинансови данни следва да са 
приоритетно насочени към постигнатите от 
страна на предприятието резултати по 
отношение на екологията, социалните въпроси, 
служителите, както и всяка друга информация, 
която няма финансов аспект. На следващо място 
оповестената нефинансова информация трябва 
да представя подробни данни относно 
възприетите от страна на организацията 
политики по отношение на рисковете, които 
нямат финансово естество. В най-ниска степен 
респондентите проявяват интерес спрямо 
предоставените от предприятията данни, 
относно развитието на организациите и 
позиционирането им на пазара. Във връзка с 
предходното може да се твърди, че в качеството 
си на потребители на нефинансова информация 
участващите в проучването лица имат основен 
интерес към постигнатите резултати, а не към 
извършените от страна на организацията 
дейности. 

3. За подходящо и полезно според 
респондентите се счита въвеждането на 
ключови показатели за ефективност (key 

3 6   P o - p o d r o b n o  v i z :  h t t p s : / / h o m e . k p m g . c o m / x x / e n / 
home/insights/2015/11/kpmg-international-survey-of-corporate-
responsibility-reporting-2015.html, posledno poseshtenie na 08.10.2016.
37 Za poveche podrobnosti viz: Kyoseva, N., Vuvedenie v ekologichnoto   
I sotshialnoto schetovodstvo, NBU, S., 2014; Manolov, Tsh., 
Opovestyavaneto na razhodite za opazvane na okolnata sreda – 
teoretichni aspekti I praktichesko osushtestvyavane v Bulgariya, 
d o s t u p n o  n a  i n t e r n e t  a d r e s :  h t t p : / / j o u r n a l . u e -
varna.bg/uploads/20150220083008_31090409654e6f0906ef53.pdf, 
posledno poseshtenie na 08.10.2016. 
38    Za poveche podrobnosti viz:
 https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2015/11/kpmg-
international-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2015.html, 
posledno poseshtenie na 08.10.2016; Framework Contract for projects 
relating to Evaluation and Impact Assessment activities of Directorate 
General for Internal Market and Services, Disclosure of non-financial 
information by Companies, Centre for strategy and evaluation services, 
UK, 2011.
39    Prouchvane na Evropeyskata komisiya, [Onlayn] Available at: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/non-financial-reporting-
guidelines-2016?surveylanguage=en. [Otvaryano na 26/04/2016]. 
Zaklyucheniyata sa napraveni na baza otgovorite na respondentite na 
postavenite v prouchvanero vuprosi s nomera 3, 6, 8, 9.

http://journal.ue-varna.bg/uploads/20150220083008_31090409654e6f0906ef53.pdf
http://journal.ue-varna.bg/uploads/20150220083008_31090409654e6f0906ef53.pdf
http://journal.ue-varna.bg/uploads/20150220083008_31090409654e6f0906ef53.pdf
http://journal.ue-varna.bg/uploads/20150220083008_31090409654e6f0906ef53.pdf
http://journal.ue-varna.bg/uploads/20150220083008_31090409654e6f0906ef53.pdf
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performance indicators) като елемент от 
оповестените екологични и социални данни. В 
допълнение участващите в проучването 
юридически и физически лица се обединяват 
около мнението, че ЕК следва да създаде такава 
методология за отчитане на нефинансовата 
информация, която да е приложима както за 
компаниите попадащи в обхвата на Директива 
2014/95/ЕС, така и за всички организации, 
оповестяващи данни от нефинансово естество. 
Методологията следва да не ограничава 
предприятията в преценката им каква 
нефинансова информация да оповестят, а да 
позволява „свобода“ при избор на ключовите 
показатели за ефективност. Изготвените от 
Европейската комисия насоки следва да 
допълват нормативната рамка в областта, а не 
изцяло да са заимствани от нея.

За да е изпълнено изискването за изготвяне 
на нефинансова декларация Закона за 
счетоводството вменява на предприятията 
следните задължения:

На първо място, в доклада за дейността 
следва да е включена информация и анализ по 

40
въпроси, свързани с екологията и служителите . 
От съдържателна гледна точка в годишния 
доклад за дейността се посочват данни с 
финансов и нефинансов характер относно 
състоянието, дейностите и главните рискове и 
несигурни обстоятелства, пред които е 
изправена организацията във връзка с 

4 1екологичните й и социални въпроси . 
Следователно данните относно екологичните и 
социални дейности на организациите следва да 
се разглеждат като задължителни елементи на 
годишния доклад за дейността. От тази гледна 
точка разписването на предходно посочената 
информация в доклада за дейността е 
законодателно изискване, което не зависи от 
наличието или не на нефинансова декларация. В 
този смисъл е подходящо и полезно 
предприятията, които са законово задължени да 
изготвят нефинансова декларация ясно да 
прецизират основните компоненти, които 
следва да оповестят както в декларацията, така и 
годишния доклад за дейността си.

На второ място предприятията от обществен 
интерес трябва да изготвят отделен доклад за 
информацията, изисквана за нефинансовата 
декларация. В текстовете на Директива 
2014/95/ЕС е дадена възможност държавите-
членки да освобождават предприятия от 
задължението за изготвяне на нефинансова 
декларация.  Съществено изискване е  
дружествата да представят отделен доклад, 
отнасящ се до същата финансова година и 
обхващащ еднотипно с нефинансовата 

42декларация съдържание . Според текстовете на 
Закона за счетоводството обаче предприятията 
са изпълнили задължението за изготвяне на 
нефинансова декларация в случаите, в които са 
съставили отделен доклад за информацията, 
изисквана за нефинансовата декларация. По 
наше мнение съставянето и на доклад и на 
нефинансова декларация с еднакво съдържание 
е по същество нецелесъобразно. В този смисъл 
за целите на отчетността е подходящо 
организациите да изготвят или отделен доклад 
за информацията, изисквана за нефинансовата 
декларация  или самата  нефинансова  
декларация.

Заключителен етап от съставянето на 
декларацията е публикуването на доклада за 
информацията, изисквана за нея заедно с 
доклада за дейността от големите предприятия 
от обществен интерес. В допълнение, доклада 
трябва да е обществено достъпен в срок до 30 
юни на следващата година на интернет 
страницата на предприятието, като това 
обстоятелство се посочва в доклада за 
дейността.

Заключение
И з гот вя н е то  и  п убл и ку ва н е то  н а  

нефинансова декларация следва да се разглежда 
като нов момент от информационно-
счетоводнат а  отчетно ст  на  големите  
предприятия от обществен интерес. Основна 
цел на документа е на база коректното и ясно 
представяне на данните в декларацията да се 
подобри екологичния и социален имидж на 

40  Zakon za schetovodstvoto, obn. DV. br. 95, ot 8.12.2015 g., 
posl.izm. I dopul. DV. Br. 74 ot 2016 g., chl.49.
41  Zakon za schetovodstvoto, obn. Dv. br. 95, ot 8.12.2015 g., 
posl.izm. I dopul. DV. Br. 74 ot 2016 g., chl. 39.

42  Direktiva 2014/95/ЕS na Evropeyskiya parlament I na Suveta ot 
2014 g. za izmenenie na Direktiva 2013/34/ES po otnoshenie na 
opovestyavaneto na nefinansovata informatshiya I na informatshiya 
za mnogoobrazieto ot strana na nyakoi golemi predpriyatiya I grupi, 
Ofitshialen vestnik na Evropeyskiya suyuz L 330 ot 15.11.2014 g., 
Preambyul 6
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задължените да я изготвят и публикуват лица. 
Самият процес на съставяне на декларацията  
обаче е свързан не само с изразходването на 
повече ресурси за изготвяне, публикуване и одит 
на документа, но и с предварителна подготовка 
на изискуемите за оповестяване данни. Ясното 
определяне на съдържателните изисквания на 
нефинансовата декларация в началото на 
отчетния период способства за навременното 
събиране и обработка на подлежащата на 
публикуване информация. 

На настоящия етап действащата в областта 
нормативна уредба на европейско и национално 
ниво дава предимно общи насоки относно 
съдържанието на нефинансовата декларация. На 
тази основа е подходящо при съставяне на 
документа предприятията от обществен интерес 
да вземат под внимание съществуващите 
международни, европейски и национални 
ръководства в областта. Такива ръководства са 
например UN Global Compact, ISO 26000, OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises, Global 
Reporting Initiative (G4 standard) и др. В случая 
използването на множество и разнообразни 
източници на информация може да се окаже 
причина лицата, които изготвят декларацията да 
не отделят достатъчно време и ресурси за 
събиране, обработка и анализ на подлежащите 
на оповестяване данни. 

Фактор с допълнително негативно влияние 
върху изготвянето на документа е факта, че в 
ЗСч се изисква съставянето и на отделен доклад 
за информацията, изисквана за нефинансовата 
декларация. Докладът и декларацията следва да 
се разглеждат самостоятелно от техните 
съставители, което би довело до изразходване на 
повече време и ресурси за изготвянето и 
публикуването им. На тази основа смятаме за 
подходящо да се преразгледа необходимостта от 
разписване на отделен доклад за информацията, 
изисквана за нефинансовата декларация. Следва 
да се отбележи, че законодателя не е въвел и 
изискване относно обема на оповестените данни 
в декларацията. Нефинансова декларация, чието 
съдържание не надвишава една страница обаче 
не следва да се възприема като достатъчно за 
взимането на обосновани икономически 
решения от страна на потребителите на 
информацията в нея. Подходящо и полезно е 
избраните за оповестяване от предприятието 

показатели да останат непроменени в рамките 
на два последователни отчетни периода с цел да 
се постигне сравнимост и съпоставимост на 
информацията в декларацията. 

В заключение следва да се посочи, че при 
съставяне на декларацията е възможно да се 
установи, че за част от показателите 
предприятието не притежава необходимата за 
целите на отчетността информация. Подобна 
хипотеза би могла да се избегне ако още в 
началото на отчетния период на базата на 
същно стен анализ  на  нефинансовата  
декларация се идентифицират необходимите за 
оповестяване данни в нея. Разбира се, подобно 
т в ъ р д е н и е  е  п р я к о  с в ъ р з а н о  с  
въ т р е ш н о ф и рм е н ат а  о р г а н и з а ц и я  н а  
дейностите по определяне, събиране и 
обработка на нефинансовата информация. 
Въпреки това навременното идентифициране на 
необходимите за оповестяване в декларацията 
показатели би оптимизирало процеса на 
изготвяне на документа като намали времето за 
подготовка на данните. Оптимизирането на 
процеса на изготвяне на доклада и декларацията 
от своя страна би подпомогнало значително 
счетоводния, административен и мениджърски 
персонал на предприятието най-вече на етапа на 
годишното счетоводно приключване, когато 
времето е ограничен ресурс. 
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Въведение

Характерна особеност на последващите 
1

разходи  за дълготрайни материални активи 
(ДМА) е, че могат да достигнат висока стойност 
и да формират голям относителен дял в състава 
на разходите за отчетния период като цяло. Това 
се отнася главно за предприятията, чиято 
стопанска дейност ангажира ДМА със 
значителна стойност като например – 
м а ш и н о с т р о е н е ,  к о р а б о с т р о е н е  и  
кораборемонт,  промишлена  дейно ст,  
с т р о и т е л с т во ,  т р а н с п о рт н а  д е й н о с т,  
хотелиерство и др., а в отделни случаи и за 
предприятията от други сфери на стопанската 
дейност. Именно тази характеристика на 
последващите разходи за ДМА изисква 
специално внимание от страна на органите за 
външен финансов контрол (особено данъчен 
контрол и независим финансов одит), тъй като 
допускането на нарушения, свързани с този 
обект на контрола могат да имат съществено 
отражение върху финансовия резултат за 
отчетния период на предприятието.

Разходите за ремонт на транспортни 
средства и сгради за стопански, социално-
битови или административни цели са 
характерни за всички предприятия, независимо 
от конкретната сфера на дейност, тъй като 
функционирането им предполага наличието на 
такива активи – собствени и/или наети, които се 
нуждаят от текуща и периодична поддръжка. 

Поради тази причина, разходите за ремонт на 
сгради и транспортни средства често са обект на 
финансовия контрол.

Прегледът на учебната литература у нас в 
сферата на финансовия контрол показва, че не се 
отделя внимание на въпросите, свързани с 
последващите разходи за ДМА. В периодичните 
специализирани издания се срещат публикации 
относно счетоводните проблеми и данъчното 
третиране на разходите за ремонт и подобрение 
на ДМА, но без да се разглежда методиката и 
технологията на финансовия контрол в този 
аспект. 

Финансово-контролната практиката у нас 
не разполага с изчерпателна методика и 
тхнологични правила по отношение на този 
обект на контрола. Действащите към настоящия 
момент работни процедури на Дирекция 
„Контрол” в системата на Националната 
агенция за приходите не засягат контрола върху 

2
разходите за ремонт и подобрение на ДМА . В 
Работната програма за извършване на одитни 
процедури по дълготрайни материални активи, 
парични средства, материални запаси, 
търговски вземания, търговски задължения, 

3получени заеми № И03_ПМ3 , са дадени 
следните кратки предписания: „Изискайте 
хронологичен опис на счетоводните записи за 
разходи за ремонт и други дейности по ДМА. За 
извадка от тях, изискайте подкрепящи 
документи и потвърдете, че не би следвало да се 
капитализират съгласно приложимата 
финансово-отчетна рамка и счетоводни 
политики на данъчно задълженото лице.”

Указанията и становищата на изпълнителния 
директор на НАП, които касаят  разходите за 
ремонт и подобрение на ДМА, са свързани с 
прилагане на данъчното законодателство (Закон 
за данък върху добавената стойност и Закон за 
корпоративното подоходно облагане) и не са с 
методически и технологичен характер. 

Приложимите в сфрата на нзависимия 
финансов одит Международни одиторски 
стандарти и Ръководство за използване на 

Òåõíîëîãèÿ íà 
êîíòðîëà âúðõó 
ïîñëåäâàùèòå ðàçõîäè 
çà äúëãîòðàéíè 
ìàòåðèàëíè àêòèâè

*Áèñòðà Íèêîëîâà

*     Бистра Николова
      Икономически университет – Варна
1      Последващи са разходите, направени от предприятието след 
първоначалното признаване и включване на ДМА в счетоводния 
баланс, в т.ч. разходи за ремонт, реконструкция, модернизация и 
подобрения.

2   Процедура Номер К11 Предварителна подготовка и планиране 
на ревизията/проверката и Процедура Номер К12 Изпълнение на 
ревизия – ползват се служебно от органите по приходите в 
системата на НАП.
3  Работна програма № И03_ПМ3 е част от Ръководството за 
прилагане на одиторски тхники при извършване на данъчно-
осигурителен контрол, което се ползва служебно от органите по 
приходите в системата на НАП.
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Международните одиторски стандарти при 
4одита на малки и средни предприятия  също не 

третират методиката и технологичните въпроси 
на контрола върху разходите за ремонт и 
подобрение на ДМА. 

За целите на настоящото научно изследване 
относно технологичните въпроси и проблеми на 
финансовия контрол върху последващите 
разходи за ДМА е проучена и чуждестранната 
специализирана литература в сферата на 
одита. Прегледът на специализираните 
публикации показва, че на контрола върху 
последващите разходи за ДМА е отделено 
известно внимание, без да се навлиза в 
дълбочина. В последващото изложение ще бъде 
направен кратък обзор на проучените 
литературни източници.

В учебната литература, свързана с одита в 
5

САЩ  се посочва, че одитната праграма относно 
имотите, машините и оборудването включва 
изследване на последващите разходи, водещи до 
тяхното увеличение или третирани като текущи 
разходи за ремонт. Във връзка с това, се 
препоръчва да се анализира отчетът за 
разходите за ремонт и поддръжка на ДМА и да се 
разгледат фактурите със съществена стойност, 
които формират дебитните обороти на 
разходите за ремонти и поддръжка, като се 
обърне специално внимание на това, че някои от 
тях може неправилно да са отчетени като текущи 
разходи или да са капитализирани. Този анализ 
се отразява в работната документация на 
одитора и трябва да включва: 

- разглеждане на фактурите и обсъждане 
на работата по тях с компетентните служители в 
предприятието; всеки един от извършените 
разходи действително ли се отнася за ремонт и 
поддръжка; не трябва ли някой от разходите да 
се капитализира;

- правилно ли са формирани сумите на 
съответните разходи;

- проверка  на  главната  книга  за  
основателността на сумите за ремонт и дали са 

отбелязани правилно;
- съгласуване на данните от главната 

книга, оборотната ведомост и финансовия отчет. 
6В друг чуждестранен източник  се 

коментират разходите след придобиването на 
имоти, машини, съоръжения и оборудване като 
се посочва, че тези разходи биват – капитални 
разходи (capital expenditures) и разходи, които се 
обвързват с приходи от текущия период (revenue 
expenditures). Първите разходи трябва да се 
капитализират в стойността на актива и да се 
амортизират. Следователно, тези разходи ще се 
отразят на балансовата стойност на ДМА. 
Вторият вид разходи, не водят до увеличаване на 
полезния живот или капацитета на имотите, 
машините, съоръженията и оборудването и 
следва да се признават като разход при тяхното 
възникване. Тези разходи се извършват по-често 
и са на по-малка стойност от капиталовите 
разходи.

Авторите посочват, че целта на одитора при 
изследването на последващи разходи е да 
определи дали всички разходи са правилно 
класифицирани. Одиторът може да гарантира 
това въз основа на: от една страна, проверка на 
дебитите записвания по сметките за имоти, 
машини, съоръжения и оборудване – за 
капиталовите разходи и, от друга страна, въз 
основа на проверка на ремонта и поддръжката от 
фактури, заявки за работа и други документи, 
съпътстващи сделката – за разходите, които се 
обвързват с приходи от текущия период. Понеже 
много компании имат писмена политика за 
к л а с и ф и ц и р а н е  н а  р а з х о д и т е  с л е д  
придобиването на ДМА въз основа на 
естеството и/или стойността на разходите, 
одиторът следва да оцени дали направените 
класификации са съгласувани с писмената 
политика.

7В учебниците по одит някои чужди автори  
посочват, че част от проверката на активите 
трябва да бъде – представянето и стойността им 
(Presentation and Value). В тази връзка, съвсем 
лаконично се споменава, че разходите за ремонт 
обикновено се отчитат в текущия период, но 
могат да включват и елемент на подобрение, 
което трябва да се капитализира. По повод на 

4   Ръководството е изготвено от Комитета за малки и средни 
практики на Международната федерация на счетоводителите: 
IFAC. Guide to Using ISAs in the Audits of Small- and Medium-
S i z e d  E n t i t i e s ,  T h i r d  E d i t i o n .  Av a i l a b l e  f r o m : 
www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-
standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-en [Accessed 
05.07.2016].
5       Hubbard, D.; Hubbard, Thomas D.; et al. Auditing. Fourth Edition. 
Dame Publications, Inc. USA 1991, 423-424 p.

6       Hermanson, H., Jerry Strawser, Robert Strawser. Auditing  theory 
and practice. Sixth edition. IRWIN. Australia, 1993. 615 p.
7       Millichamp, A. H. Auditing. 7th Edition, DP Publicatios. London, 
1996. 180-181 p.
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проверката относно съществуването и 
собствеността на активите (Existence and 
ownership), като допълнително доказателство се 
препоръчва да се изискат сметките и 
документите за ремонт.

Във връзка с одита на сградите, машините, 
съоръженията и оборудването, в чуждата 

8специализирана литература  се посочва, че, 
наред с останалите тестове по същество, трябва 
да се извърши анализ на сметките за отчитане на 
разходите за ремонт и поддръжка. Препоръчва 
се да се извършат и аналитични одитни 
процедури за сравнение на ремонтите и 
разходите за поддръжка на месечна база и от 
година на година. Обръща се внимание и на това, 
че ако разходи за ремонт и поддръжка са били 
капитализирани, увеличения на активите са 
били регистрирани като текущи разходи или 
намаления на собствени активи са останали 
неотчетени, тогава амортизационните разходи 
ще бъдат подвеждащи, независимо от 
положените грижи за избор на амортизационни 
норми. По отношение на анализа на сметките за 
последващите разходи на ДМА се посочва, че за 
да се определи, че отчетите съдържат само 
коректните разходи за ремонт и поддръжка, 
одиторът трябва да провери по-големите суми за 
писмено разрешение на транзакциите. 
Акуратността на съответните счетоводни 
записвания може да се провери чрез съпоставка 
с фактурите на продавача, заявките за материали 
и отчетните данни за вложения труд.

Едно полезно средство за идентифициране 
на всички капиталови разходи, които са 
„скрити” в сметките за ремонт и поддръжка е да 
се изготви анализ на месечните суми на 
разходите, във връзка със съответните суми, 
посочени за предходната година. Всички 
значителни отклонения от месец на месец или 
между съответните месеци на две години трябва 

9
да се изследват задълбочено .

В друг специализиран литературен 
10

източник  се посочва, че една от основните 
одитни задачи по отношение на имуществото, 

сградите и оборудването е да се установи за 
всяка сума, подлежаща на капитализиране, дали 
не е отчетена като разход. Във връзка с 
проверките по същество, относно този одитен 
обект, се посочва че се извършва и проверка за 
обосноваността и съдържанието на отчетените 
капитализации и разходи за ремонт, като се 
прави сравнение с плановите данни и данните от 
предходната година и се търси обяснение за 
всички значителни изменения. По отношение на 
разходите за ремонт одиторът трябва да 
определи дали тяхната величина не оказва 
съществено влияние върху финансовия отчет, 
като има предвид че дори в компаниите с 
ефикасна структура и методика на вътрешния 
контрол не е изключено различие в мнението 
относно характера и правилното отчитане на 

11конкретен разход .    
Н ап р а в е н и я т  п р е гл ед  н а  н а ш и  и  

чуждестранни публикации, свързани с 
последващите разходи за ДМА и на 
приложимите във финансово-контролната 
практика процедури и стандарти, дава 
основание да се направи заключението, че е 
налице  изве стна празнот а  относно 
технологичните аспекти на контрола върху 
р а з ход и т е  з а  р е м о н т,  п од о б р е н и е ,  
реконструкция и модернизация на ДМА, 
поради което тези въпроси представляват 
научен интерес, а последващото изложение 
има за цел тяхното изясняване. 

От теоретична гледна точка, технологията на 
финансовия контрол следва определен модел. В 
нашат а  учебна  и  научна  литература  
финансовият контрол традиционно се разглежда 
като функция на управлението и се представя 
като процес или цикъл, съставен от конкретни 

12
елементи . Въз основа на тези схващания, при 
изясняване структурата на финансовия контрол, 
се разглеждат неговите елементи, които се 
осъществяват в технологична последователност 
в рамките на един контролен цикъл (Фиг.1).

8  Whittington, O. Ray, Kurt Pany, Walter Meigs, Robert Meigs. 
Principles of auditing. Tenth Edition. IRWIN, Australia. 554, 557, 
559, 560, 568 p.
9      Пак там, 564 p.
10 Дефлиз, Ф., Генри Дженик, Винсент О'Рейлли. Аудит 
Монтгомери. Перевод с английского под редакцией проф. Я. В. 
Соколова. ЮНИТИ, Москва, 1997. 403 с.

11   Пак там, 408 с.
12   Динев, М. Контрол в социалното управление. Първо издание. 
Тракия-М, София, 1999, 18-30 с.; Томов, Й. Теория на контрола и 
одита. Академ. изд. Ценов, Свищов, 2002, 33-42 с.; Донев, К. и 
др. Теория на финансовия контрол. Академ. изд. Наука и 
икономика, Варна, 2010, 36-55 с.
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По същество на Фиг.1 е представен един 
универсален технологичен модел на финансовия 
контрол, който е валиден за всички видове 
финансов контрол (в т.ч. данъчен контрол, 
независим финансов одит и др.). От позициите 
на този модел, усъвършенстването на 
контролната практика, свързана с последващите 
разходи за ДМА, изисква да се изясни 
нормативното регламентиране (в счетоводен и 
данъчен аспект) на този контролен обект, тъй 
като в технологичен аспект финансовият 
контрол винаги предполага извършването на 
съпоставка между състоянието на контролния 
обект и конкретни норми. Във връзка с това, 
по следователно ще бъдат разгледани 
н о р м а т и в н и т е  р а з п о р е д б и  о т н о с н о  
разграничаването на последващите разходи, 
както и счетоводното, и данъчното им 
третиране.

Класификация на последващите разходи 
за ДМА

Правилното счетоводно и данъчно третиране 
на последващите разходи за ДМА зависи от 
компетентното определяне на вида и 
групирането им според тяхната икономическа 
същност. В специализираните публикации 
основателно се посочва, че в практиката 
ремонтите и подобренията се разграничават 
трудно, което допълнително се усложнява от 
това, че те често се извършват заедно – при 

подобрение на ДМА се извършват и разходи за 
ремонт, и обратно. В такива случаи се 
препоръчва, с помощтта на специалист от 
строителството, да се състави „разделителна 
ведомост” за двата вида разходи и въз основа на 
нея всеки вид да се третира счетоводно и 

13данъчно според вида му .  
Разбира се, не винаги е необходимо или 

възможно да се ползва експерт с технически 
познания в строителството за разграничаване на 
последващите разходи за ДМА. За тази цел, 
финансово-контролните органи могат да 
извършат прецизен логически анализ с 
разкриване на причинно-следствените връзки 
в следните аспекти: същност на разходите, 
конкретно предназначение на разходите, 
причина за тяхното извършване, желан или 
постигнат ефект. Резултатите от този анализ 
трябва да бъдат съпоставени с конкретните 
нормативни дефиниции и критерии за 
разграничаване на последващите разходи, за да 
се определи по този начин видът на разходите – 
за ремонт или за подобрение (реконструкция, 
модернизация), или част от извършените 
разходи са за ремонт, а друга част са за 
подобрение (реконструкция, модернизация).

 

 

Източник: Донев, К. и др. Теория на финансовия контрол. Академ. изд. Наука и 
икономика, Варна, 2010, 54 с. 

 
Фиг. 1. Структура на финансовия контрол 
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13  Рангелов, Е. Счетоводно отчитане и данъчни аспекти на 
ремонтите и подобренията на наети активи след промените в 
ЗДДС от 2013 г. Актив, 10/2013, 4-6 с.
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Въз основа на Таблица 1 могат да се направят 
следните изводи и коментари:

г НСС 16 Дълготрайни материални активи 
не си служи с понятията възприети в практиката 
относно последващите разходи за ДМА – 
„разходи за подобрения, реконструкция и 
модернизация” и „разходи за ремонт”. В 
Националния счетоводен стандарт изразът 
„последващи разходи, свързани с ДМА, с които 
се коригира балансовата стойност на актива” 
съответства на смисъла който се влага в 
практиката в понятието „разходи за подобрение, 
реконструкция и модернизация на ДМА”, а 
изразът „всички други последвали разходи 
трябва да се признават за разход в периода, през 
който са направени” съответства на възприетото 
в практиката понятие „разходи за ремонт”.

г Едно от различията между МСС 16 
Имоти, Машини и Съоръжения и НСС 16 
Дълготрайни материални активи е, че в 
международния стандарт се възприема общ 
принципен подход както за първоначалното 
признаване, така и за последващото признаване 
на разходите и включването им в стойността на 

ДМА. За целта е поставено изискване да са 
изпълнени две условия: има вероятност 
предприятието  да  получи  в  бъдеще  
икономически изгоди, свързани с актива и 
цената на придобиване на актива може 
надеждно да бъде оценена. 

г В НСС 16 Дълготрайни материални 
активи се прилага друг критерий относно 
последващите разходи, с които се увеличава 
балансовата стойност на актива, а именно – в 
резулатат на тяхното извършване да се 
реализира икономическа изгода, която 
увеличава първоначалното ниво на ефективност 
от използването на актива. В противен случай, 
разходите се отчитат като текущи, т.е. без да 
увеличават стойността на актива. 

г В Националния счетоводен стандарт 
изрично са изброени случаите на извършване на 
разходи, които водят до подобряване на 
бъдещите икономически изгоди, но тъй като 
стопанската практика е твърде разнообразна 
едва ли е възможно по нормативен път да бъдат 
обхванати  и  конкретизирани  всички  
възможности за извършване на разходи, които 



66 “БИЗНЕС ПОСОКИ”

увеличават бъдещите икономическите изгоди от 
14употребата на ДМА . Понеже третирането на 

последващите разходи за ДМА като текущи 
разходи за ремонт води до намаляване на 
финансовия резултат за отчетния период, е 
малко вероятно предприятие, което е извършило 
последващи разходи за ДМА, извън изрично 
изброените в НСС 16 Дълготрайни материални 
а к т и в и  с л у ч а и  з а  п о в и ш а в а н е  н а  
икономическата изгода, да капитализира 
разходите и след това, в рамките на 
амортизационния срок, постепенно да ги 
включва в текущите си разходи под формата на 
амортизационни отчисления. Следователно, 
възприетият принципен подход в МСС 16 Имоти, 
Машини и Съоръжения не ограничава 
възможните  случаи  за  т ретиране  на  
извършените последващи разходи като разходи, 
които ще се капитализират, за разлика от 
направеното конкретизиране в съответния 
национален счетоводен стандарт. 

След като последващите разходи бъдат 
правилно разграничени и класифицирани, 
коректното им счетоводното и данъчното 
третиране изисква още да се изясни: дали 
разходите се отнасят за собствен или за 
нает ДМА;  дали ДМА се ползват само за 
стопански цели или е налице и лично 
ползване; когато последващите разходи се 
отнасят за нает актив – трябва да се изясни 
дали са за сметка на наемателя или са за 
сметка на наемодателя и ще се покриват от 
наемите. Затова, в последващото изложение 
накратко ще бъдат разгледани основните 
счетоводни и данъчни аспекти, свързани с 
последващите разходи на собствени и наети 
активи.

Подобрение на нает актив

Счетоводно третиране
В редица специализирани публикации в 

периодични издания у нас се посочва, че в 
практиката се е утвърдил подход, при който 
направените подобрения (реконструкция, 
модернизация) на нает актив се отчитат като 

дълготраен нематериален актив.  Това 
счетоводно третиране не се подлага на критика и 
се подкрепя от авторите, които предлагат 

15подходящи счетоводни записвания за целта.  
Някои автори дори предлагат подкрепящи 
аргументи, като частично се позовават на 
определението дадено в т.2 от НСС 38 
Нематериални активи (посочва се, че тези 
активи нямат физическа субстанция, че са със 
съществено значение при употребата им и от 
използването им се очаква икономическа изгода) 
и на разпоредбите на чл.51, ал.1, т.1, буква „а” и 

16
т.3 от ЗКПО .  Но, следва да се обърне внимание, 
че  именно  внимателният  прочит  на  
разпоредбите на т.2 от НСС 38 Нематериални 
активи показва, че когато се признава 
дълготраен нематериален актив, на първо място 
трябва да е изпълнено условието за 
установимост, а не само да е налице 
съответствие с останалата част от дефиницията, 
дадена в т.2 от Стандарта. От своя страна, 
установимостта се регламентира като 
възможност за определяне на връзката между 
конкретен нематериален актив и черпенето на 
икономическата изгода от него. Уточнява се, че 
очакваната икономическа изгода може да 
произтича от комбинираното действие на група 
активи, при което изгодите не могат да се 
разграничат по конкретни активи. В този случай 
е необходимо нематериалният актив да се 
определи (идентифицира) въз основа на: а) 
притежаваните от предприятието права върху 
нематериалния актив отделно от другите 
активи; б) възможността нематериалният актив 
да се изведе от предприятието отделно от 
другите активи.

Колкото до позоваването на разпоредбата на 
чл.51, ал.1, т.1, буква „а” и т.3 от ЗКПО, като 
аргумент за подходящо счетоводно третиране, 
може да се приеме, че то е неоснователно, тъй 
като при различие между данъчните и 
счетоводните трактовки, не би следвало 

14  Например, случаите на подобрения върху земите, като 
асфалтирането на алеи, изграждането на огради, оформлението 
на терени и др., не съответстват напълно на изброените в т.6.2. от 
НСС 16 Дълготрайни материални активи разходи, които водят до 
подобряване на бъдещите икономически изгоди.

15   Вж. Душанов, И. Последващи разходи за имоти, машини, 
съоръжения и оборудване, респ. за дълготрайни активи – 
признаване и счетоводното им отчитане. сп. Български 
счетоводител, 1-2/2011, 9 с.; Матова-Головина, А. Отчитане на 
разходите за ремонт или подобрение на дълготрайни материални 
активи, отдадени или наети под наем. сп. Актив, 9/2012, 6 с.; 
Рангелов, Е. Счетоводно отчитане и данъчни аспекти на 
ремонтите и подобренията на наети активи след промените в 
ЗДДС от 2013 г. сп. Актив, 10/2013, 6 с. 
16         Душанов, И. Цит. изт., 9 с.
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данъчните норми да изместват счетоводните 
разпоредби и да се прилагат приоритетно за 
счетоводни цели. Вероятно утвърдилата се 
практиката у нас подобрения (реконструкция, 
модернизация) на нает актив да се отчитат като 
дълготраен нематериален актив е следствие от 
механичното заимстване и прилагане на 
регламентирания в ЗКПО данъчен подход – за 
счетоводни цели  или  предприятият а  
предпочитат да формират и амортизират 
дълготраен нематериален актив вместо да 
отчитат подобрението на нает актив като текущ 
разход, с който после да преобразуват 
счетоводния финансов резултат за данъчни цели 
в посока на увеличение по силата на чл.67 от 
ЗКПО. Обаче, за да може даден разход да се 
п р и з н а е  в  б а л а н с а  като  д ъ л гот р а е н  
нематериален актив, същият следва напълно да 
отговаря на изискванията на НСС 38 
Нематериални активи, в т.ч. на изискването за 

17
установимост.

 Поради това, извършените подобрения 
(реконструкция, модернизация) на нает 
актив не покриват съответните критерии на 
националния счетоводен стандарт, тъй като 
не могат да се отделят от останалите активи и 
да се изведат от патримониума на 
предприятието отделно от тях, поради което 
не следва да се представят като дълготраен 
нематериален актив, а като текущ счетоводен 

18
разход.

 Въз основа на извършения анализ на 
счетоводните норми и мнението на счетоводни 
експерти, може да се обобщи, че е неправилно 
направените подобрения (реконструкция, 
модернизация) на нает актив да се отчитат 
счетоводно като дълготраен нематериален 
актив, въпреки че за целите на облагането с 
корпоративен данък формират данъчен 
дълготраен нематериален актив. 

Данъчно третиране по Закона за 
корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Извършеното подобрение на нает актив не 
представлява данъчно признат разход. ЗКПО 
изисква начислените суми за подобрение или 
реконструкция (увеличаване на икономическата 
изгода) на нает актив да формират данъчен 
дълготраен нематериален актив. Същият следва 
да се включи в категория VI на данъчния 
амортизационен план и да се амортизира с 
годишна данъчна норма изчислена на база 
договорения срок на ползване на актива, но не 
повече от 33,33 %.

Данъчно третиране по Закона за данък 
върху добавената стойност (ЗДДС)

Според ЗДДС, безвъзмездното извършване 
на подобрение на нает актив от страна на 
наемателя се третира като възмездна доставка на 
услуга. Данъчното събитие на тази доставка 
възниква на датата на връщане на актива с 
подобрението при прекратяване на договора за 
наем. Данъчната основа на тази доставка е 
сумата от направените преки разходи за 
подобрението, намалена с разходите за 
изхабяване предвид обичайния икономически 
живот на подобрението, а ако не може да се 
установи сумата на преките разходи, данъчната 
основа е пазарната цена. ЗДДС не въвежда 
ограничения в правото на ползване на данъчен 
кредит при безвъзмездни доставки, свързани с 
подобрение на нает актив, затова данъчно 
задължените лица (ДЗЛ) имат право да 
приспадат данъчен кредит за стоките и услугите, 
използвани при извършване на подобрение на 
нает актив.

Подобрение на собствен актив

Разходите за подобрение (реконструкция, 
модернизация) на собствен ДМА се отчитат в 
увеличение на балансовата му стойност – за 
сметка на начислената амортизация, а ако тя е 
недостатъчна, се отразяват в увеличение на 

19
отчетната стойност на актива , т.е. извършва се 

17   Предприятията, които прилагат МСС 38 Нематериални 
активи  съблюдават  изпълнението  на  условието  за 
разграничимост на актива, което по смисъл и съдържание 
съответства на условието за установимост в съответния 
национален стандарт. 
18   Такова мнение е изразено от някои автори-експерти. Вж. 
Досев, Хр. Счетоводно и данъчно третиране на подобренията на 
нает актив. Available from: http://www.odit.info/?s=2&i=3488 
[Accessed 05.02.2013]

19   Освен този начин за увеличение на балансоваята стойност на 
ДМА, в случаите на капитализиране на последващи разходи, е 
възможен и втори подход: като се отпише цалата натрупана до 
момента амортизация и след това получената балансова 
стойност се увеличи с направените разходи. Някои специалисти 
считат, че този начин е препоръчителен, защото създава по-
малка вероятност за технически грешки.
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капитализиране на разходите. Що се отнася до 
полезния живот на ДМА, то следва да се 
прецени дали има индикации за неговото 
увеличаване след подобрението. Самото 
подобрение не задължава да се променя 
полезният живот на ДМА, но ако има основание 
за това, то тогава трябва да се направи.

Във връзка с капитализирането на разходи за 
20 21

подобрения , извършени през м. март , 
амортизационният план на актива се коригира и 
се начислява амортизация върху новата 
стойност на ДМА от началото на м. март, като за 
новата стойност се прилага оставащият полезен 
икономически живот, ако не се налага неговата 
актуализация.

При необходимост от промяна на полезния 
икономически живот – промяната се прилага от 
началото на годината. Балансовата стойност на 
актива се амортизира за новия оставащ срок 
(Дискусионен счетоводен форум, 2009). 
Например,  през м. март 2016 г., е променен 
полезният живот на производствен струг, 
придобит в началото на 2015 г., от 6 на 8 г. 
Амортизация му е начислявана от началото на 
2015 г. Към 01.01.2016 г. балансовата стойност 
на ДМА е 50 000 лв., респ. отчетна стойност 60 
000 лв. и начислена амортизация за първата 
година в размер на 10 000 лв. Балансовата 
стойност от 50 000 лв. се разпределя за новия 
оставащ срок 7 г. (8 г. – 1 г.). При линеен метод на 
амортизиране годишната амортизационна квота 
ще се промени на 7 142,86 лв. (50 000 лв. : 7 г.).

Промяната на полезния живот на ДМА се 
счита за промяна в счетоводните приблизителни 

22
оценки , която засяга разходите за амортизация 
както за текущия период, така и за всеки период 

през оставащия срок от полезния икономически 
живот на актива, т.е. не се прилага с обратна 

23
сила.  

Когато се прави подобрение на собствени 
активи, налични в данъчния амортизационен 

2 4п л а н ,  с е  у в е л и ч а в а  д а н ъ ч н ат а  и м  
амортизируема стойност с последващите 
разходи, които съгласно счетоводното 
законодателство водят до бъдещи икономически 
изгоди, свързани с тези активи. Данъчната 
амортизируема стойност се увеличава от 
началото на месеца, през който са завършени 
последващите разходи. Когато активът е 
отписан от данъчния амортизационен план, но 
не е отписан за счетоводни цели, с последващите 
разходи се завежда самостоятелен данъчен 
амортизируем актив от началото на месеца, през 
който са завършени последващите разходи. 

В ЗДДС не е предвидено ограничение за 
ползване на данъчен кредит при подобрение на 
собствени активи, в този смисъл право на 
данъчен кредит възниква при изпълнение на 
общите условия на Закона. 

Във връзка с изискванията на Закона за 
местните данъци и такси (ЗМДТ), при 
подобрение на собствен ДМА (сграда или 
превозно средство), който подлежи на облагане 
с местни данъци и такси, следва да се подаде 
декларация по чл.14 от Закона, тъй като се 
променя стойността на актива.

Ремонт на ДМА

Разходите за ремонт, чрез  които се  
възстановява състоянието на ДМА (собствени, 
наети или предоставени за ползване) за 
нормалното им функциониране се отчитат като 
текущи разходи, които са данъчно признати, 
когато са документално доказани и се 

20   Капитализирането на разходите означава, че те не се 
признават като разход в периода, в който са извършени, а се 
признават посредством амортизационни отчисления (разходи за 
амортизация) за период, равен на периода, през който активът ще 
носи икономическа изгода на предприятието.
21        Приложима е общата постановка на МСС 16 Имоти, Машини 
и Съоръжения, според която амортизацията на актива започва, 
когато той е налице за употреба, т.е. когато е на мястото и в 
състоянието, необходимо за неговата експлоатация по начина, 
предвиден от ръководството.
22        Съгласно разпоредбите на МСС 16, полезният живот на всеки 
актив трябва да се преразглеждат най – малко при приключване 
на всяка финансова година, и ако очакванията се различават от 
предишни приблизителни оценки, промените следва да се 
отчитат като промяна в счетоводните приблизителни оценки в 
съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в 
счетоводните приблизителни оценки и грешки. Вж. също т.7.2. 
от НСС 16 Дълготрайни материални активи.

23   Вж. т.38 от МСС 8 Счетоводна политика, промени в 
счетоводните приблизителни оценки и грешки: „Промяната в 
приблизителната оценка на полезния живот или на очаквания 
модел на потребление на икономическите ползи от един 
амортизируем актив засяга разходите за амортизация както за 
текущия период, така и за всеки период през останалия срок на 
полезен живот.”.
24    В специализираната литература Душанов (Цит. изт., 4 с.) 
изразява мнение, че: „Когато активът не е включен в данъчния 
амортизационен план, последващите разходи не се признават за 
данъчни цели”. Вероятно авторът има предвид случаи, при който 
активът въобще не е бил включван в данъчния амортизационен 
план, а не тези при които е бил отписан от него, тъй като е 
амортизиран за данъчни цели.
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отнасят за активи, които ДЗЛ    използва за 
целите на стопанската си дейност.

Изискването за документална обоснованост 
на разходите въобще и в частност на разходите 
за ремонт е фундаментално за финансово-
контролната практика, но с настоящата 
редакция на Закона за счетоводството (в сила от 
01.01.2016 г.) се поставя специален акцент върху 
него като изрично е посочено, че не се допуска 
счетоводно отчитане на фиктивни или 
недостатъчно идентифицирани сделки и 
не съще ствуващи разходи.  Волят а  на  
законодателя стриктно да се съблюдава 
документалната обоснованост и достоверност 
на сделките и разходите намира израз в 
предвидените значителни административни 
санкции за ръководителя и за предприятието 
при нарушаване на тези разпоредби.  
Регламентираното в Закона за счетоводството 
изискване за минималното съдържание на 
първичните документи, адресирани да външни 
получатели, с което се възстановява условието 
задължителен реквизит, да е не само „предмет и 
стойностно изражение на стопанската 
операция”, а и „натурално изражение”, ще 
съдейства за съставяне на счетоводни 
документи с достатъчно пълни данни, за да е 
възможно разкриването на счетоводни 
нарушения и измами при последващ финансов 
контрол. За признаването на счетоводен разход 
за данъчни цели, съгласно ЗКПО, освен 
първичен документ по смисъла на Закона за 
счетоводството, отразяващ вярно стопанската 
операция, се изисква и касова бележка, когато е 
налице задължение за нейното издаване.

Освен наличието на документална 
обоснованост на разходите за ремонт, 
контролните органи следва да установят дали 
тези разходи се отнасят за активи, които ДЗЛ 
използва за целите на стопанската си дейност 
чрез – логически анализ на стопанските 
операции ,  разкриване  на  причинно-
следствените връзки между разходите и 
ре зулт атите  от  тяхното  извършване ,  
посредством оглед на съответните ДМА и 
експертизи от строителни специалисти. В 
действителност, е необходимо съчетание между 
интуиция, практически опит и добро познаване 
на технологията и методиката на финансовия 
контрол от страна на проверяващия орган, за да 

могат да се разкрият, например осчетоводени 
разходи за ремонт на частен имот на управителя 
като разходи за ремонт на офиса или ремонт на 
лични превозни средства, който е представен 
счетоводно като ремонт на превозните средства, 
използвани по занятие.

Контролните органи следва да отделят 
специално внимание на разходите за извършени 
ремонти на превозни средства (резервни части, 
т ру д  з а  р ем о н т ,  з а  боя д ж и й с к и  и  
тенекеджийски услуги), които се ползват за 
целите на управленската дейност, тъй като те 
участват при формирането на данъчната основа 
върху която се начислява данъкът върху 
разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация 
на превозни средства.

Според действащото данъчно третиране, при 
извършен ремонт на собствени активи е налице 
право на данъчен кредит. Наемателят също има 
право на данъчен кредит за стоките и услугите, 
използвани при безвъзмездно извършване на 
ремонт на нает или предоставен за ползване 
актив. И в двата случея, обаче, правото на 
приспадане на данъчен кредит е налице при 
изпълнение на общите условия на ЗДДС. 

От началото на 2016 г. въпросът за облагане с 
ДДС на личното ползване на активи придоби 
особена актуалност, въпреки че конкретните 
нормативни разпоредби, които дават основание 
за такова данъчно третиране са предвидени в 
ЗДДС от години, но, без да е имало сериозна 
практика по прилагането им. Във връзка с това, 
следва да се има предвид, че разходите за ремонт 
(ползвани ремонтни услуги, резервни части, 
строителни материали и консумативи) на 
превозни средства, сгради и други ДМА се 
включват като част от преките разходи при 
формирането на данъчната основа на доставката 
по предоставянето на актива за лично ползване 
на собственика или персонала, при условие, че 
за същите е упражнено право на данъчен кредит, 
независимо, че за основния актив (например, 
лек автомобил) право на данъчен кредит може и 

25да не е упражнено .

25   Разяснение на НАП изх.№20-00-15/22.01.2016 г. относно 
данъчното третиране по Закона за данък върху добавената 
стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични 
нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на 
работниците и служителите
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Ремонт или подобрение на нает актив за 
сметка на наема

Тези случаи на извършване на ремонт на 
наети активи са добре познати в практиката. При 
тях е налице бартер: наемодателят предоставя 
услугата „под наем“, която му се заплаща в 
натура с насрещната услуга „ремонт“; 
наемателят оказва услугата „ремонт“, а 
получава отдаден под наем актив. Конкретните 
нормативни разпоредби, които регламентират 
взаимоотно-шенията мужду наемателя и 
наемодателя по повод на извършени ремонти на 
вещта, предмет на договора за наем, се съдържат 

26
в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)  , в 
който е посочено, че: 

· дребните поправки, отнасящи се до 
повреди, които се дължат на обикновено 
употребление, като замърсяване на стени в 
помещенията, разяждане на кранове, на брави, 
запушване на комини и други такива, са за 
сметка на наемателя;

· поправките на всички други повреди, ако 
не са причинени виновно от наемателя, са за 
сметка на наемодателя; 

· ако наемателят извърши сам поправката с 
грижата на добър стопанин, той може да 
прихване стойността й срещу наема.

Според ЗДДС, тези дейности се приравняват 
на доставка на услуга, която не е безвъзмездна, 
тъй като има наличие на прихващане на 
разходите за ремонта/подобрението срещу 
наема. В ЗДДС е предвидено следното 
специфично данъчно третиране, което се 
отнася и за случаите на ремонт (подобрение) на 
нает актив за сметка на наема: всяка от страните 
е продавач на това, което дава и купувач на това, 
което получава; и двете сделки се отчитат като 
продажби; данъчното събитие на всяка от 
доставките възниква по общия ред; доставката с 
по-ранна дата на възникване се смята за 
авансово плащане по втората доставка.

Във връзка с представения технологичен 
модел на финансовия контрол на Фиг.1, в 
досегашното изложение беше направен 
аналитичен коментар на счетоводни и данъчни 
норми, свързани с ремонта и подобренията 
(реконструкция, модернизация) на ДМА, въз 

основа на който могат да се направят следните 
изводи:

· по отношение на счетоводното и 
д а н ъ ч н ото  т р е т и р а н е  н а  р е м о н т а  и   
подобрението на ДМА е от значение дали ДМА 
са собствени или наети;

· при наетите ДМА е от значение дали 
ремонта или подобрението е безвъзмездно или е 
възмездно (за сметка на наема). 

Според цитирания технологичен модел на 
финансовия контрол (Фиг.1), при установяване 
на отрицателно отклонение от нормите следва 
да се изготви коригираща програма, т.е да се 
реализира подходящо контролно въздействие 
спрямо обекта на контрол – в зависимост от 
компетентно стта  и  правомощията  на  
финансово-контролния орган. С оглед 
изясняване технологията на финансовия 
контрол върху последващите разходи за ДМА, 
въз основа на представения модел (Фиг. 1), по-
нататък в изложението последователно ще бъдат 
разгледани възможностите за реализиране на 
контролно въздействие от гледна точка на 
органите за независим финансов одит и 
органите по приходите на НАП.

Контролно въздействие от независимите 
одитори

1. Ако се установи, че по отношение на 
разходи за ремонт на ДМА със съществена 
с т о й н о с т ,  с ъ щ е с т в у в а  в е р о я т н о с т  
предприятието да получи икономическа изгода 
над тази от първоначално оценената стандартна 
ефективност на съответния актив, но въпреки 
това те са отчетени като текущи разходи вместо 
да бъдат капитализирани, тогава независимият 
одитор има основание да изрази резерви в 
одиторския доклад, тъй като са нарушени 
изискванията на НСС 16 Дълготрайни 
материални активи за отчитането на 
последващите разходи, което дава отражение 
върху финансовия резултат на предприятието за 
текущия отчетен период и води до нарушение на 
счетоводния принцип за „варно и честно 
представяне”.

2. Ако независим одитор установи, че с 
последващи разходи за ремонт е увеличена 
балансовата стойност на ДМА без да е налице 

26     Вж. чл. 231 от ЗЗД.
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вероятност предприятието да получи 
икономическа изгода над първоначално 
оценената стандартна ефективност на актива, 
вместо тези разходи да се отчетат като текущи, 
тогава следва да се изразят резерви в одиторския 
доклад. 

Например, такъв случай ще е налице ако 
ръководителят на предприятието прецени, че е 
отпаднала необходимостта от един от 
собствените му складове, поради което през 
годината същият е преустроен в магазин 
(направените разходи са капитализирани), за да 
може да бъде продаден по-лесно, но, поради 
намалялото търсене на търговски площи, към 
края на отчетният период магазинът все още не е 
продаден, а от ценовите равнища става ясно, че 
продажбата му ще донесе загуба в по-голям 
размер от стойността на направеното 
подобрение. При това положение, в края на 
годината преустроеният ДМА ще фигурира в 
счетоводния баланс със стойност, превишаваща 
неговата възстановима стойност, т.е. ще бъде 
надценен, което води до нарушаване на 

27принципа за „предпазливост” .
3. Ако се установи, че извършени разходи за 

подобрения (реконструкция) на нает актив, 
чиято величина е съществена, са отчетени и 
представени в  ГФО като дълготраен 
нематериален актив, независимият одитор има 
основание да изрази резерви в одиторския 
доклад, тъй като не са изпълнени критериите на 
НСС 38 Нематериални активи за признаване на 
дълготраен нематериален актив, с което е 
нарушен счетоводният принцип за „вярно и 
честно представяне”.

4. Разходите за ремонт и подобрение 
(реконструкция) на ДМА могат да достигнат 
съществени размери и с тях да се манипулира 
финансовият резултат, като се намалява 
неговата величина до желано равнище, което е в 
нарушение на принципа за „вярно и честно 
представяне”. Затова, по отношение на 
последващите разходи трябва да се установи 
дали са реално извършени, дали е реален 
техният размер, дали се отнасят за реални 
активи и дали тези активи се ползват за целите 

на стопанската дейност или са за лично 
ползване, респ. ако се установят съществени 
нарушения, свързани с тези разходи, отразени 
във финансовия отчет, одиторският доклад 
следва да се модифицира по подходящ начин. 

5. Ако независим одитор установи 
нарушение на данъчните норми, свързани с 
разходите за ремонт и подобрение на ДМА, 
следва да даде съответните указания на 
одитираното предприятие за отстраняване на 
данъчните нарушения, като част от т.н. „данъчни 

28проверки” на одитора , но само по себе си това 
не е основание за модифициране на одиторския 
доклад.

Контролно въздействие от органите по 
приходите на НАП

1. Ако установят разходи за подобрение 
(реконструкция, модернизация) на собствени 
ДМА, които не са капитализирани, а са отчетени 
като текущи разходи, органите по приходите 
следва да коригират счетоводния финансов 
резултат, като го увеличат за целите на 
формирането на данъчната основа за облагане с 
корпоративен данък. 

Преценката дали последващите разходи 
следва да се капитализират или да се отчитат 
като текущи не зависи от стойността на 

29извършените разходи , а се основава на анализ 
на техния характер и предназначение, като се 
изхожда от разпоредбите на НСС 16 
Дълготрайни материални активи. Следва да се 
има предвид, че стандартът посочва изрично 
само част от възможните разходи, които 
повишават ефективността на ДМА и бъдещите 
икономически изгоди от тях, всъщност 
стопанската практика е много по-разнообразна, 
затова при преценка относно счетоводното 
т ретиране  на  по следващите  разходи  
(капитализиране или текущо отчитане) следва 
да се изхожда най-вече от техния характер, 

27     Примерът е заимстван и адаптиран. Вж. Райнов, Б. Разходите 
за  подобрения на дълготрайни активи невинаги се 
капитализират. Дневник, 2003 [Онлайн]. Available from: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2003/08/11/135364_razhodite_za_p
odobreniia_na_dulgotraini_aktivi/ [Accessed 06.07.2016]

28   В специализираната литература се изразява мнение, че: 
„Данъчната проверка е съществена част от одиторската 
проверка”, както и „... одиторът носи отговорност пред 
предприятието, в което е нает да извършва одитинг за 
пропуските в данъчното облагане”. – Вж. Динев, Михаил и 
Лилия Христова. Одиторски контрол. София, ФорКом Висулчев, 
1992. 79 и 80 с. 
29    Това мнение се споделя и от други автори. Вж. Матова-
Головина, А. Отчитане на разходите за ремонт или подобрение 
на дълготрайни материални активи, отдадени или наети под 
наем. сп. Актив, 9/2012, 6 с.
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икономическа същност и предназначение, като 
се съблюдава изпълнението на критериите за 
реализиране на „икономическа изгода” при 
употребата на материален актив.

2. Ако установят подобрение на нает ДМА, 
във връзка с което са отчетени текущи разходи, 
органите по приходите следва да коригират 
счетоводния финансов резултат, като го 
увеличат за целите на формирането на 
данъчната основа за облагане с корпоративен 
данък, тъй като тези разходи не са признати за 
данъчни цели, респ. според ЗКПО тези разходи 
следва да формират данъчен дълготраен 
нематериален актив. 

Във връзка с разпоредбите на ЗДДС, следва 
да се установи дали наемателят е начислил 
данък за извършеното безвъзмездно подобрение 
на наетия актив към датата на връщането на 
актива с подобрението при прекратяване на 
договора за наем, както и дали правилно е 
формирана данъчната основа за целта.

3. По отношение на последващите разходи, 
независимо от това дали се третират като 
текущи разходи или са капитализирани, е важно 
да се установи дали са документално доказани 
по надлежния ред и дали са свързани със 
стопанската дейност на предприятието. Тази 
проверка е необходима както от гледна точка на 
облагането по ЗКПО, така и на облагането по 
ЗДДС. Ако се установи, че липсва документална 
обоснованост на разходите, че техният размер е 
завишен или не са свързани със стопанската 
дейност на предприятието, с тях се извършва 
увеличение на счетоводния финансов резултат 
за целите на формирането на данъчната основа 
за облагане с корпоративен данък. В тези случаи 
се отказва и право на данъчен кредит, във връзка 
с получените стоки и услуги, които формират 
съответните последващи разходи за ДМА. 

Когато по отношение на ДМА, за които са 
извършени последващи разходи, се установи, 
че, наред с употребата им за целите на дейността 
на предприятието, е налице и лично ползване, 
тогава те (ползваните ремонтни услуги, 
закупените резервни части, строителните 
материали и консумативи) трябва да се включат 
като част от преките разходи при формирането 
на данъчната основа на доставката по 
предоставянето на актива за лично ползване на 
собственика или персонала. В случай, че това не 

е направено, трябва да се начислят съответните 
данъчни задължения и лихви.

 4. Съгласно действащия в момента Закон 
за счетоводството, ръководителят се наказва с 
глоба, а на предприятието се налага 
имуществена санкция за счетоводно отчитане на 
несъществуващи разходи, в т.ч. за ремонт и 
подобрение на ДМА.

5. При наличието на разходи за извършени 
ремонти на превозни средства, които се ползват 
за целите на управленската дейност,  
контролните органи от НАП трябва да установят 
дали са обложени с окончателен данък върху 
разходите по ЗКПО, респ. ако не са – да начислят 
съответния данък и лихвите за просрочие. 
Предвидени са и административни санкции за 
случаите, когато не е подадена декларация за 

30облагане на разходите с окончателен данък .

Друг модел, който може да се ползва при 
изясняване технологията на контрола върху 
последващите разходи за ДМА, представя 
финансовия контрол като процес на 
изследване на подконтролните обекти. Той 
показва етапите, през които преминава процесът 
на финансово- контролно изследване и 
резултата, който се получава на всеки един от 
тях (Фиг.2). Този модел дава възможност да се 
систематизират контролни насоки и хипотези, 
които да се проверят с подходящи контролни 
способи, въз основа на данни от относими 
информационни източници.

За целите на настоящото изложение, интерес 
представляват първият и вторият етап от модела:

· Подготовка за контролно изследване – 
съобразно спецификата на подконтролния обект 
и в съответствие с целите и задачите на 
финансовия контрол, осъществяван под 
формата на проверка, ревизия, одит или 
инспекция, се систематизират насоките на 
контролното изследване;

· Изследване на контролните обекти – в 
хода на финансово-контролното изследване се 

30   Няма специален образец на декларация за данъка върху 
разходите. На основание чл. 217, ал. 1 от ЗКПО данъкът върху 
разходите сe декларира с годишната данъчна декларация, 
подавана от данъчно задълженото лице. В този смисъл, 
административната санкция се налага ако: годишната 
декларация не е подадена; ако е подадена, но в нея не е определен 
дължимият окончателен данък върху разходите или е определен, 
но в по- малък размер. 
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проверяват нормативни и логически хипотези, 
чрез подходящи контролни способи, въз основа 
на данните от относими отчетни и извънотчетни 
информационни източници.

Контролното изследване на последващите 
разходи за ДМА трябва да бъде неразделна част 
от финансовия контрол върху ДМА, който се 
осъществява в хода на – ревизия, одит, 
инспекция или проверка, тъй като в някои 
случаи величината на тези разходи достига 
съществени размери,  които могат да 
деформират  финансовия  резултат  на  
предприятието, данъчната основа за облагане с 
корпоративен данък и величината на данъчния 
кредит, който се приспада от начисления ДДС 
при определяне на резултата за данъчния 
период, ако не се третират правилно. В 
контролната  практика  проверката  на  
последващите разходи за ДМА често се 
и з в ъ р ш в а  з а е д н о  с  п р о в е р к а т а  н а  
а м о р т и з а ц и о н н а т а  п о л и т и к а  и  
амортизационните отчисления.

Контролните органи следва да подхождат с 
особено внимание към този обект на контрола, в 
предприятията с предмет на стопанска дейност – 
машиностроене, строителство, промишлена 
дейност, корабостроене и кораборемонт, 

транспортна дейност или хотелиерство, тъй като 
в тези сфери делът на ДМА в състава на 
активите на предприятието като цяло е голям, 
често се извършват последващи разходи и 
тяхната величина е значителна. Въпреки че 
обикновено не достигат големи размери, в 
останалите предприятия също се извършват 
последващи разходи, най-често по отношение 
на транспортните средства и сградите 
(собствени, наети или предоставени за 
ползване), тъй като без наличието на тези ДМА 
не може да се осъществи дейността им.

 Повишено внимание от контролните органи 
и задълбочено изследване на разходите за 
ремонт, подобрение, реконструкция и 
модернизация се изисква дори когато на етапа на 
предварителното проучване и оценката на риска 
при ревизия или одит се установи, че 
вътрешният контрол и финансово-счетоводната 
система на предприятието са надеждни и 
функционират ефективно, тъй като правилното 
счетоводно  и  данъчно  т ретиране  на  
последващите разходи за ДМА до голяма степен 
се основава на преценки (например, при 
класификацията на разходите за ремонт и 
п о д о б р е н и я )  и л и  н а  т ъ л к у в а н и е  и  
интерпретиране на специфични счетоводни 
норми (например, дали подобрението на нает 
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актив отговаря на дефиницията и критериите за 
признаване на дълготраен нематериален актив), 
което поражда вероятност за неадекватно 
счетоводно представяне и данъчно третиране.

Като допълнение на разгледаната в 
настоящото изложение технология на контрола 
върху последващите разходи за ДМА, въз 

основа на модела на финансовия контрол, 
представен на Фиг.1, ще бъдат систематизирани 
н а с о к и т е  и  х и п от е з и т е ,  с въ р з а н и  с  
последващите разходи, които са необходими за 
реализиране на финансово-контролно 
изследване по технологичния модел, представен 
на Фиг.2. 
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 Във връзка с изясняване технологията на 
финансово-контролното изследване на 
последващите разходи за ДМА, съгласно модела 
на Фиг.2, ще бъдат посочени също така 
способите на контрола и информационните 
източници, свързани с разходите за ремонт, 
подобрение, реконструкция и модернизация на 
ДМА:

I. Способи на контрола: приложими са 
р а з л и ч н и  д о к у м е н т а л н и  п р о в е р к и  
(систематизирана, детайлна, изчерпателна, 
формална, аритметична и проверка по 
същество, насрещна и взаимна документална 
проверка); от способите за фактически 
финансов контрол са подходящи – оглед на 
ДМА, експертиза, анкета, събеседване, справка, 
писмени обяснения, сведения от свидетели, 
контролно измерване, инвентаризация; 
логически анализ, анализ на причинно-
с л е д с т в е н и т е  в р ъ з к и ,  т е н д е н ц и и т е ,  
закономерностите и др.

II.   Информационни източници:
· Оборотна ведомост – дебитни и кредитни 

обороти по С/ка 613 Разходи за придобиване на 
ДМА; дебитни обороти по С/ка 241 
Амортизация на ДМА; дебитни обороти по 
С/ките от гр.20 Дълготрайни материални активи 
и гр.21 Дълготрайни нематериални активи (С/ка 
219 Други дълготрайни нематериални активи).

· Хронологична ведомост на С/ките от 
гр.60 Разходи по икономически елементи и гр.61 
Разходи за дейността, тъй като последващите 
разходи за ДМА първоначално се отчитат по 
икономически елементи, след което по 
функционално предназначение: разходите за 
ремонт се включват в текущите разходи за 
отчетния период, а разходите за подобрения се 
отнасят по дебита на калкулационната С/ка 613 

Разходи за придобиване на ДМА. Специално 
внимание трябва да се обърне на оборотите по 
С/ка 602 Разходи за външни услуги, тъй като 
последващите разходи за ДМА могат да се 
извършват от външни специализирани 
предприятия. Когато ремонтът се извършва по 
стопански начин, обикновено сметките от гр. 60 
Разходи по икономически елементи се 
приключват със С/ка 612 Разходи за 
спомагателна дейност, към която може да се 
обособи подсметка „Ремонтна дейност”. 
Възможно е последващите разходи, извършени 
от наемателя да бъдат покрити от месечните 
наемни вноски в рамките на срока на договора, в 
този случай трябва да се провери и С/ка 651 
Нефинансови разходи за бъдещи периоди, в 
която тези разходи първоначално се натрупват 
преди да бъдат включени пропорционално в 

31разходите за текущия период .
· Оборотите по С/ка 402 Доставчици по 

аванси, във връзка с предоставени аванси за 
извършване на последващи разходи за ДМА.

· Разчетни сметки (401 Доставчици и 411 
Клиенти, 404 Доставчици по доставки при 
определени условия и 414 Клиенти по продажби 
при определени условия, 498 Други дебитори и 

32
499 Други кредитори) , във връзка с уреждане 
на насрещни вземания между наемател и 
наемодател при извършване на последващи 
разходи за сметка на наема.

· Сметки за отчитане на приходите от 
извършени ремонтни услуги от наемател на 
наемодател, които не са безвъзмездни – С/ка 703 

31    Евлогиев, Е. Последващи разходи върху наети активи. сп. 
Счетоводство +, 8/2009, 12 с.
32    В счетоводната практика се срещат различни варианти при 
отчитането на разчетните взаимоотношения между наемател и 
наемодател по повод на извършен от наемателя ремонт, който е 
за сметка на месечния наем. 
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Приходи от продажба на услуги или С/ка 709 
Други приходи от дейността.

· Счетоводен амортизационен план и 
данъчен амортизационен план.

· Първични счетоводни документи – 
фактури за ползвани ремонтни услуги и/или 
закупени строителни материали и консумативи.

· Оповестяванията към ГФО, съгласно 
НСС 16 Дълготрайни материални активи.

· Протокол по чл.117 от ЗДДС за начислен 
данък от наемателя при извършване на 
безвъзмездна ремонтна услуга по отношение на 
наети ДМА.

· Експертна преценка от строителни 
инженери, технолози, техници, механици и др. 
за характера и естеството на направените 
последващи разходи за ДМА, както и за 
действителния размер на тези разходи.

· Застрахователни обезщетения и  
удостоверения от компетентни органи – 
общини, гражданска защита, пожарна охрана и 
др. при повредени ДМА в резултат на стихийни 
бедствия (земетресения, наводнения, свличане 
на земни пластове, пожари, лавини и др.).

· Договори за ремонт и за отдаване под 
наем.

· Р а з д е л и т е л н а  в е д о м о с т  з а  
разграничаване на разходите за ремонт от 
разходите за подобрения, реконструкция и 
модернизация, когато са извършени общо.

· Протоколи на приемателните комисии и 
разрешение за ползване, съгласно изискванията 
за строителен надзор в случаите на подобрение, 
реконструкция и модернизация на сграда, която 
се отчита като ДМА или като инвестиционен 
имот.

· Планове и заявки за ремонт, ведомост на 
дефектите и ремонтна ведомост.

· Протокол за извършен ремонт на ДМА, 
подписан от възложителя и изпълнителя на 
ремонта. 

· И н в е н т а р и з а ц и о н е н  о п и с  н а  
дълготрайните активи.

Заключение

В резултат на извършеното изследване на 
последващите разходи за ДМА и с оглед 
усъвършенстване технологията на финансовия 
контрол върху разходите за ремонт, подобрение, 
реконструкция и модернизация на ДМА могат 
да се направят следните обобщаващи изводи:

1. Неправилното счетоводно и данъчно 
третиране на последващите разходи за ДМА 
може да има съществено влияние върху 
финансовия резултат на предприятието за 
отчетния период и значително да го деформира, 
поради което разходите за ремонт, подобрение, 
реконструкция и модернизация на ДМА са 
важен обект на финансовия контрол.

2. Технологичните въпроси на финансовия 
контрол върху последващите разходи за ДМА не 
са изследвани самостоятелно и задълбочено в 
специализираната литература, а действащата 
финансово-контролна практика по отношение 
на този обект се основава на ограничени 
указания.

3 .  Целенасоченото  изясняване  на  
технологията на финансовия контрол върху 
последващите разходи изисква да се изхожда от 
определен технологичен модел на финансовия 
контрол, респ. за целите на настоящото 
изследване са ползвани два технологични 
модела: първият представя процеса на 
разкриване на отклонения от нормите и 
изготвяне на коригираща програма (Фиг.1), а 
вторият – процеса на реализиране на 
финансово-контролно изследване по отношение 
на определен обект на контрола чрез 
систематизиране на контролни насоки, проверка 
на контролни хипотези с подходящи способи, на 
база на данните от относими информационни 
източници (Фиг.2).   

4. Технологията на финансовия контрол 
върху последващите разходи за ДМА включва: 
първо, установяване на счетоводното и 
данъчното третиране на разходите за ремонт, 
подобрение, реконструкция и модернизация в 
проверяваното предприятие, чрез използване на 
п о д х о д я щ и  к о н т р о л н и  с п о с о б и  и  
информационни източници, с които се 
проверяват различни хипотези, съответстващи 
на зададените контролни насоки; второ, 
съпоставка с нормативните разпоредби, 
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съдържащи се в приложимите счетоводни 
стандарти, ЗКПО, ЗДДС, ЗМДТ и отделни 
разпоредби в други закони; трето, разкриване на 
отрицателни отклонения и нарушения на 
счетоводните и данъчните норми; четвърто, 
реализиране на подходящо контролно 
въздействие, съобразно правомощията на 
органа за финансов контрол.

5. Правилното счетоводно и данъчно 
третиране на последващите разходи за ДМА 
зависи от  подходящото разграничаване и 
класифициране на разходите за ремонт, 
подобрение, реконструкция и модернизация на 
ДМА, което от своя страна предполага 
наличието на методически познания и умения у 
финансово-контролните органи за извършване 
на логически анализ и разкриване на причинно-
следствените връзки между извършените 
разходи и постигнатите резултати.

6. Направеното изброяване на разходите, 
които водят до подобряване на бъдещите 
икономиче ски изгоди и подлежат на 
капитализиране в НСС 16 Дълготрайни 
материални активи не би следвало да се 
възприема като изчерпателно, а само като 
примерно, тъй като стопанската практика в този 
аспект е твърде разнообразна и трудно може да 
бъде конкретизирана. В този смисъл, 
принципният подход към последващите разходи 
за имоти, машини и съоръжения, възприет в 
съответния международен счетоводен стандарт 
много по-добре кореспондира с реалната 
стопанска практика.
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ABSTRACTS

THE POLITICAL PROCESS AND EFFICIENCY OF THE 
ECONOMIC AND SOCIAL SYSTEMS

Prof. Kamen Kamenov, D.Sc. (Econ.)

Page 7: Abstract: The article examined issues related to the sustainability of the political process. 
Emphasis is placed on specific features in its implementation in connection with power-exercising, 
decision-making and behaviour of the governors. Furthermore,  political power and the connections and 
dependencies in policy-making are characterized. Issues of control and self-control over political power 
are discussed. In connection with the dynamics of social processes and the democratization of the relations 
between people, groups and institutions, the role of the crowd as  a corrective or source of management 
policy is considered.

The specifics of political decisions and the options of manifestation during the implementation of the 
political process are considered. Political behaviour is presented as a function of political power and 
political decisions. Essential is the forms and motives for manifestation of various types of political 
behaviour.

The emphasis in the article is on deviations in the pursuit of political power and the development and 
policy-making. They actually affect on the sustainability of the political process.

Keywords: power, decision, management process, political process, goal setting, political 
responsibility, control, self-control, lobbying

CLUSTER POLICY AND CLUSTER INITIATIVES IN EUROPEAN UNION
Christo Ivanov, Ph.D

Page 14: Abstract: Clusters are a striking feature of almost every contemporary national and regional 
economy. During the last two decades the European Union (EU) directed its energies to creation of 
competitive economy, creation of economy based on knowledge and innovation, sustainable and inclusive 
growth. Clusters and their development are important factor for the achievement of the goals of EU. They 
take key position in the industrial policy of EU as well as in the regional policy and scientific research. This 
paper attempts to clarify the clusters policy of EU and to point out and analyse the applied EU tools in 
support of cluster`s development. The applied tools are investigated in their both dimensions: financial and 
nonfinancial. The main conclusions are related with the fact that the applied EU initiatives are important 
tool which the policymakers in EU should continue to apply in the future but significant further steps are 
needed to improve their impact.

     European Union, clustersKeywords: 
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PUBLIC PROCUREMENT EX-ANTE CONTROL � 
NATURE AND DEVELOPMENT
Chief Assistant Dr. Miglena Pavlova

Page 20: Abstract: Public procurements represent a significant part of the economy of Bulgaria. Only 
in the past 2015, after application of the procedures under the Public Procurement Law (PPL) in the country 
are concluded 23 019 contracts, with a total value of 7,71 billion Bulgarian leva. In the face of economic 
difficulties and limited budget, this is a huge for the country size resource. In this way, in protection of the 
public interest, as a prevention of misuse of public funds and in response to some recommendations of the 
European Commission to Bulgaria for improving the functioning of the system for spending of public 
funds, in the country is introduced and subsequently developed ex-ante control over public procurement. 
This type of control is charged with the responsibility and expectation to ensure compliance with the 
regulatory rules and should increase the legality in the award of contracts, by minimizing the risks of 
financial losses to the Bulgarian economy. The ex-ante control over public procurement procedures in 
Bulgaria is performed by Public Procurement Agency.

Keywords: public procurement, ex-ante control, public funds

 PROFESSIONALIZING MANAGEMENT IN THE PROCESS OF 
FAMILY BUSINESS SUCCESSION: SECURING SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF BULGARIAN FAMILY FIRMS
Chief Assistant Dr. Iliya Kereziev

 Abstract: The transfer of management control represents preparation of family business for the 
succession process in terms of improvement of its management system in relation to future needs of the 
company and the family. The transfer can take place separately from the professionalization of 
management, but in the case of family firms which are in their early stage of development, the both 
processes could be realized together.
 The necessity of management formalization becomes stronger in the process of business 
development and together with the increase of its financial, organizational and material resources. In the 
case of family businesses this need is also strengthened by family enlargement. It is difficult to define when 
exactly professionalization should start, but it is certain that а late professionalization might cause serious 
problems for the company and might cause barriers to its development.
 In the case of Bulgarian family firms with growth potential, the necessity of management transfer 
goes conveniently together with management professionalization. On one hand succession represents a 
contemporary problem for a big part of companies, but on the other hand they are in an early development 
stage and in most cases are governed by the first generation of family entrepreneurs. The arrival of new 
generation of managers might be combined with the formation of strong management team and 
implementation of formal planning, regular family meetings and councils, clear management 
responsibilities, mechanisms for work appraisal and control. This would make family businesses 
sustainable and independent from the outcomes of the succession process. 

Keywords: family business, succession, management transfer, management professionalization, 
Bulgaria
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PREPARATION AND DISCLOSURE OF NON-FINANCIAL STATEMENT BASED 
ON THE NEW BULGARIAN ACCOUNTANCY ACT

Chief Assistant Dr Daniela Georgieva

Page 31: Abstract: As a result of a new Bulgarian Accountancy Act, adopted in late 2015, public 
interest entities must prepare and publish a non-financial statement. The main objective of the paper is to 
analyze the current legal framework regarding the structure, content and requirements for disclosure of 
non-financial statement. The main object of the study are public interest entities. The main subject of the 
paper is the non-financial statement.

Keywords: non-financial statement, public-interest entities, content, publication, activity report.

TECHNOLOGY OF THE CONTROL ON THE SUBSEQUENT EXPENDITURES ON 
TANGIBLE FIXED ASSETS

Chief Assistant Dr. Birstra Nikolova

Page 40: Abstract: In this paper are examined the technological aspects of the financial control on the 
subsequent expenditures for repair, improvement, reconstruction and modernization of the tangible fixed 
assets in the business enterprises. In this regard, an overview of our and foreign specialized publications 
was made, the methodological guidelines and procedures in force for the implementation of tax control by 
the authorities of the National Revenue Agency, as well as the established guidelines for application of the 
international audit standards in the field of the independent financial audit have been studied. As a result of 
the carried out study was clarified the technology for implementation of financial control on the subsequent 
expenditures on tangible fixed assets on the basis of two technological models of the financial control as for 
this purpose were systematized: the regulations with which is compared the state of the object of control in 
order to be established the negative deviations from the norms; the guidelines and hypotheses of the 
control; the applicable methods for documentary and practical control; the appropriate sources of 
information related to this object of the control; variants for realization of a control action in accordance 
with the violations admitted and the powers of the financial control authority. The developed terms of 
reference is relevant to the technology of the financial control as a whole, but still the focus is on a particular 
object of the financial control - namely the subsequent expenditures for tangible fixed assets. On its part, 
the technology of the financial control was clarified from the point of view of the authorities of the National 
Revenue Agency and the independent financial auditors, but nevertheless the conclusions drawn, the 
analytical comments and summaries are with a generally valid character and can be seen in the context of 
the financial control in general.   

    subsequent expenditures; tangible fixed assets; technology of the financial control; Keywords: 
models of the financial control; financial-control study; audit; tax control; guidelines of the control; control 
hypotheses; methods of the control; information sources; control influence.
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The political process and efficiency of the economic and...

Introduction 

In the concept of political process, the author 
includes the leading institutional policies. The зarty 
politics is just one of them.

Political power is that one which is associated 
with the implementation of global ideas and 
achievement meaningful socio-economic goals. It 
is implemented by the political subjects based on 
powers vested in them by institutions. For this 
purpose, specific political solutions are taken, 
which are implemented through the objects of 
governance. The most important factor to achieve a 
sustainable political process is the manner in which 
institutions are established. It is namely here that 
social maturity is manifested. The structure and 
functions of the institutions are associated with the 
framework of the powers of the subject of power 
and  therefore ,  they  affec t  behaviour  in 
management. Properly organized institutions must 
comply with the global ideas-of conducted policy, 
and through their specification as strategic 
objectives results in different socioeconomic areas 
should be pursued. 

1.2. Political power - links and dependencies 
in policymaking

● Political power, regulatory base and political 
responsibility

 Not rarely, the public expectations resulting 
from the occurrence of a certain significant event do 
not take place as–expected which could be briefly 
and clearly explained as follows - it is a political 
decision. In this case, it is important to explain these 
links and dependencies of formal and informal 

nature, such as:
 - P o l i t i c a l  p o w e r  a n d  l e g i s l a t i o n ;

 -Political power and party politics;
 - Political power and political responsibility;
 -Control and self-control over political 
power;

 -The crowd - corrective or source of 
management policy;

 A specific manifestation of political power is the 
party's power, which is associated with the conduct 
of a certain party politicy. In democratic societies, 
through the principles of the free choice electrin 
behaviour actually, one or more parties are actually 
nominated,that associate in themselves party 
power, respectively political power. Thus, in 
practice, when speaking of  political power, the 
power associated with a particular party or parties is 
meant. And vice versa, when speaking from time to 
time of party ypolic, its iinevitably associated with 
the concept of "political power".

The interweaving of political power  and 
political responsibility relations with legislation has 
a rich practical content. When the wording 
"political solution " hide the legal basis, arises the 
issue of political responsibilities . The lack of clear 
and precisely defined legislation, on one hand, and 
its subjective interpretation makes the resistance to 
political irresponsibility timited and unmotivated. 
In this subjective interpretation of solutions of 
poorly-structured and vaguely defined problems 
makes everyone trying to resist responsible before 
the law. They are not a few "dormant" laws and 
regulatory decisions that are activated to appease 
the political opponents. And getting bogged down 
in the daily bureaucracy makes people politically 
inadequate and  their vigilance effor  for the 
political behavior.

This gave a reason not only for the society's 
misinterpretation of some result or other of political 
decisions, but also of inadequate responses, 
incorrectly structured and focused on solving 
problems in the wrong direction.

What follows from the results obtained, are the 
standard analyses of the reasons leading to negative 
consequences, but with no possibility for change 
already. Subsequent actions are aimed rather at 
transferring responsibility to others than at critical 
introspection to correct the behaviour and effect real 
change. Most often, the collective nature of the 
decision taken in practice leads to lack of specific 
responsibility.

The political process 
and efficiency of the 
economic and social 
systems
Kamen Kamenov*

* * Prof. Kamen Kamenov, D.Sc. (Econ.) 
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The most important strategic responsibility of 
political power associated with the setting of 
objectives. The establishment of preconditions for 
the emergence of crises of various kinds and scales 
depends largely on the correlation between political 
objectives and institutions. Here, the following 

1
options are available : 

a) properly set political objectives, but 
mismatched institutions. In this case, there is 
institutional blockade, ie the policy objectives are 
limited by institutions  which are structurally and 
functionally outdated;

b)  incorrectly set political objectives, matching 
institutions. Under this option, because of errors or 
insufficient professionalism of the subject of power, 
it is possible to mistake the very setting of 
objectives. The outcome of this situation is to 
correct the political objectives which may be 
preceded by changes in the subject of power;
    c) correctly set political objectives and matching 
institutions. This is the most favorable option, 
which provides conditions for accelerated change 
and economic growth;

d) improperly set political objectiv  and 
mismatching institutions. This is  an option which is 
associated with crisis in policy and economy.  The 
specific in it is that because of professional, 
organizational, motivational and other weaknesses 
of the subject of power, the very goal-setting can not 
position itself as the benchmark for any institutional 
changes. Usually  the processes of change in such 
cases are slow and painful and may result in the 
formation of a more active nucleus in the subject of 
power. It is possible to accelerate the process of 
change by external forces, but but not always create 
similar situations. For the purpose, specific 
meaning there could be political activity and 
flexibility.

The political power, as one by determining the 
strategic objectives for the development of the 
social and economic systems must provide flexible 
and effective policies based on evaluation and 
analysis of both internal and external factors. 
Because  they can be with different orientation of 
impact, it is important  to find more flexible way of 
correspondence between political objectives and 
institutions. Blindly following an emotional crafted 
party policy can only complicate the process of 
change.

  ● Control and selfcontrol over the political 
power

To implement an effective political process, it is 
essential to establish control function. Control and 
self-control over political power is important not 
only to achieve the ultimate objectives, but also to 
adjust the deviations that might appear in the course 
of their implementation. Control over something is 
a way of exercising power. The need of individuals 
to exercise control over certain things from the 
surrounding world is their intrinsic characteristic. 
When no external objects to control are available, a 
its discretion, man turns to himself. This kind of self 
control can lead to certain psychological problems, 
if certain specialized steps in this direction are not 
taken. This purely psychological peculiarity of the 
control function can turn either positive or negative 
during the exercise of power. This is particularly 
true for political power, where in most cases, the 
electoral principle for occupying certain positions is 
applied. The right to produce and make decisions 
becomes crucial for the implementation of the 
political process. External control and self control 
are the basis of compliance with the regulatory 
framework - internal and external. Since political 
power is a function of relatively broad previous 
public discussion, after the occupation of certain 
political positions, the the ability for self-control of 
particular importance. This is due to the fact that, 
when public confidence was sought,widely used 
categories such as values, morality, rthics, trust, etc. 
When these areviolated, another form of exercising 
political power sets in, which is not in the public 
interest - appointments to key positions of 
convenient people, search of personal benefit from 
certain decisions, establishment of lobbies in 
different socio-economic structures to convey 
effective solutions etc. In these cases, extremely 
imortant is the external control. Its forms are 
different, but if it is ineffescithitv e, may be due to an 
interested political breakthrough in important 
control institutions o ro timperfect legislation. The 
latter is in the field of political alclteiwv istay , but 
when the interests of the political majority a nedh 
toppeonsiibtmioocn , then the change sr eahrtei 
ecosmetic,  yoerh tsatisfy certain interests. Thus, 
the smooth running of thdee bproultistiidc ayll 
lpariotcneessss  eeatnidu qoften, this vicious circle 
may be exited only through the crowd.

 ● The crowd -  a corrective or  a source of 
management policy

1     Kamenov K., The management process, Abagar, Veliko Tarnovo, 
2003, p.18
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 The relationship between the implementation of 
the political process and the behaviour of crowds 
becomes increasingly clearly outlined. In many 
cases, they are type of valve releasing the 
accumulated social tension and a possible 
corrective or source of management policy. With the 
increase of democratic benefits and the free 
behaviour in society the relationship between 
political, economic and social processes and the 
power of  pressure from the crowds.

The origin of crowds  actually is associated with 
groups of people gathered together, and especially 
with their new behavior. It is usually provoked by 
new ideas. Concerning the last, G. Le Bon believes 
that "... every civilization is derived from a small 
number of fundamental ideas that rarely suffer 

2renewal"  
Historical turmoil is a result mainly from 

changes in these fundamental ideas. The ideas are 
accepted by the crowds, if they had a very simple 
form and are represented in their minds in the form 
of images. This statement of G. Le Bon us suggests 
that the crowds do not need a significant and 
profound analysis of the specific situation. To them, 
the emotional charge that gives the idea is 
important. It is namely this feature which is most 
often made use of by the political parties when they 
want to impose certain ideas. Le Bon motivatess the 
meaning of knowing crowd psychology as a "tool 
for the statesman who wishes not to manage them - 
it is now very difficult, but wants to not be fully 

3controlled by them"
 What impresses the crowd is mainly associated 

with images. Le Bon points out that "If you do not 
always have these images, it is possible to challenge 
them through skillful use of words and phrases.... 
moreover, words with the vaguest sense sometimes 
have the greatest impact. These include democracy, 
socialism, equality, freedom, etc., whose meaning is 
so vague that thick volumes are not enough to 

4
specify them  Moreover, Le Bon say “that the 
words"socialism" and "democracy" correspond to 
completely opposite ideas in Latin and Anglo-
Saxon souls. "For the Latin the word "democracy" 
means primarily the deletion of the will and 
initiative of the individual at the expense of those of 
the state .... For the Anglo-Saxons the word 
"democracy" means, on the contrary, the rapid 
development of the will of the individual and the 

withdrawal of the state .... therefore, for these two 
nations the same words have radically different 

5
meanings"

Since a certain word can be interpreted 
differently, making different suggestions, it turns 
out that, by appropriately selected words and 
phrases, not only emotional impact may be 
produced, but mislead as well. And since man 
instinctively heads to the expected better, 
politicians can, by appropriately selected words and 
phrases, voiced by well-trained individuals in 
certain situations, attract huge numbers of 
supporters. In this case, such  dapproachesr aas the 
search for superficial relationships between people 
and events,  summarization of private events, etc. 
The lack of reasoning and logical orderliness for 
what is going on around the individual, puts him/her 
on the level of the crowds. When this becomes mass 
behavior practically crowds fall in a favourable 
environment. Then, their life is extended and 
delusion becomes universal. 

In the behavior of crowds, stands respect for the 
power and goodness makes them negligible 
impression and quickly see it as a kind of weakness. 
In this connection G. Le Bon noted that "always 
ready to revolt against weak power, crowd 

6
obsequiously bend to strong power"  Thus, in case 
of weak power, crowd attempts to influence the 
political process. This usually happens when power 
is corrupted, when it is vested in the hands of non-
professionals,  when is accompanied by internal 
strife and conflicts, or when is manipulated fromn 
inside or from the outside. Contrariwise, the strong 
power can influence the crowd. By skillfully led 
policies can be influence on its conceptual basis 
ideas.

Street crowds are the ones which most often try 
to be  a corrective or  a source of policy. Moreover, 
their behavior is often influenced by backroom 
political interests. To enable street mob influence 
the political process, must have encountered a very 
weak power.  But even then, the crowd can not 
produce any concrete political decision or influence 
the political system, despite its strive to become the 
supreme policy regulator. In case of exhausted 
political potential, however, the crowd can not be 
used due to the high uncertainty of its behaviour 
when trying to exert political pressure. In such 
cases, it comes to political competition, when 

2    Le Bonn, D., Psychology of crowds, "Zharava 2002", 2003, p.42
3        There – p. 12
4      There – p. 75

5    There – p.79
6    There – p.38
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opposition forces "mounts" the crowd's protest. The 
reaction of the official power to maintain the status 
is to correct the conducted policy. Where it is 
impossible to calm down the protest in this way, a 
new management policy may be designed, which 
actually means a change of power.

Due to the high uncertainty of the behaviour of 
crowds, it is difficult to search and find targeted and 
prudent action against them. Often supported by the 
media and seeking active support from social 
networks, the crowds can turn to be a real factor 
influencing the course of the political process. To 
what extent and for how long, this depends on two 
conditions - the durability of the ideal that inspires 
them, and the power of power. The fact that crowds 
can deny what they  have liked until recently 
endows them with informal power, which creates 
major difficulties for the proper and effective 
response of the formal power. It is possible for a 
certain adjustment of the conducted policy to satisfy 
the crowd for a while, but with time it can be denied 
as well as a result of the crowd's changeable 
conceptual affiliation. Thus, obeying the situational 
suggestions of the crowd can lead to significant 
errors in the conducted policy. Perhaps, the proper 
response for power is not retreat under situational 
pressure, but to defend the basic principles of the 
conducted policy. Of course, this does not exclude 
concomitant analysis of individual elements of the 
conducted policy (political process), but the 
changes should not be made under pressure, but 
only in case of analysis-proven necessity.

2.2. Political  decisison - features and options 
of manifestation in the realization of the political 
process

      An essential feature of political decisionsis 
is that they very often are  associated with complex 
coordinated action to influence public opinion. The 
focus depends on the defined policy objectives. 
This is the way to create the  prerequisites for non-
compliance – is determined acceptable to the 
society purposes, political decisions are taken 
which deviate from the set objectives and it is 
possible  in  fact  fundamental ly different  
actionsExactly this kind of non-compliance gave 
rise for some public figures to define policy "as a 
world where betrayal wins" (Valerie Trivilyor, 
French journalist). In any statement, whether 

extreme or not, which has been derived from 
practice, there is always some truth. As a result of a 
political action, for instance, it is possible to replace 
the objectives of the decision in an informal way to 
satisfy  certain political interests. Thus  the desired 
result is achieved. Quite often, the objectives are 
advertisedwhile the interests remain hidden. 
Moreover, objectives motivate in a different way 
than interests. 

To trace the " decision objective - interests" 
relationship, at least three questions should be 
answered:

1. Who stands behind the defined objectives? 
The answer can be found by looking for the parties 
which are interested in implementing the raken 
decision. So far, everything could be assumed 
normal, were it not for the second question.

2. Is there any difference between motivation 
of the objectiveof the decision and motivation of the 
interests? The answer to this question is - maybe, 
yes. It is possible that the objective of the decision 
are motivated in one way, and the interests – in 
another way, ie  theunderlying interests are other 
motives, different from the motives of the decision 
which are actually advertised. This option 
essentially creates possibility to search a division in 
the behavior of the  humans factor.,One would it be 
in terms of the objevtives and aother in terms of 
interests. If this duality is embodied in the head or in 
the management team, the conclusions are clear - 
the objectives of the decision serve as a cover for 
other interests. Any organisation where such 
processes take place has a dubious future. And it can 
consciously be driven to bankruptcy by the 
management team . The option is possible when 
such behavuoir can be instill in the team from the 
outside and may be in the form of goodwill or 
pressure. In such cases, the organization is betrayed 
from within to serve foreign interests.

Can it be assumed that in case of divergence 
between the reasons for the decision eht dna 
interests, the decision itself contains potential of 
strategic deception? The answer is yes, if the 
interests are hidden behind other motives – different 
from the objectives.

The discrepancy between the objectives and 
these interests can have different supply of origins. 
The most common are related to:

LOBBYISM –usually this is accepted as a 
normal practice for defending most of all the 
interest of the group, but are not excluded and the 
personal inetrests. But outside the context of 6   Пак там...с.38
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interests, lobbyism confronts a basic democratic 
principle – this of  the possibility of free 
competition. This applies to both the physical and 
the spiritual market. Having  a lobby on  a certain 
levels of power means that you can always count on 
at least attention being paid to a problem, as 
opposed to those who do not have this privilege. 
Moreover, there is no guarantee that the potential of 
the latter is not better than the first. Open lobbyism 
still gives transparency to certain interests and the 
reasons for their satisfaction. In the hidden 
lobbyism it is possible to back-up positions that 
seemingly serve no one's interests but  not was it 
that out turns it  afterwards. Or a decision which is 
taking now afterward turns out to serve to specific 
interests. In the hidden lobbyism the discrepancy 
between the reasons of the objectives and the 
decision with the motives of the interests. The 
inclusion of elements of such behaviour in the 
implementation of the political process can lead to 
the replacement  of the competition of goods and 
serviceson the material market and ideas for the 
spiritual, of competing centers of lobbying in 
power.  However,  lobby ism  is  a  pract ice 
characteristic of both developed and developin 
countries . It would be frivolous to believe that it can 
be eliminated as a behaviour of the government. 
there is no other option but to comply with different 
forms of control, to district  it to hidden lobbysim. 
Only in this way the lobbyism will come out of that 
state, which turns it into  secondary market of 
competition, where the motives of the objectives of 
a decision diverge significantly from the motives of 
the interests.  

SERVING OF CLOSE CORPORATE 
INTERESTS  - Quite often, good professionals 
having adequate information (by quantity and 
quality) / can bring out initiatives for taking 
decisions in the organization that seemingly serve 
the interests of the entire organization, but 
afterwards it turns out that that this is not the case. 
When narrow party interests stand behind such 
initiativesand a party umbrella is provided for them, 
it is possible for the management to take decisions 
or to mimic deception, and thus serve specific 
corporate interests. Moreover, the behaviour of the 
management team can manifest serious motivation 
in formulating the objectives of the decision. But 
time proves that these objectives did not serve the 
interests of the organization but those of a certain 
number of people inside or outside it.

INFLUENCE OF GROUP INTERESTS 

ASSOCIATED WITH THE SHADY BUSINESS 
- a typical example of this is the "mobbing" of 
economy in the country during the so-called years 
of transition to market economy. This phenomenon 
of economic behaviour is seemingly an eclecticism 
of mafia tactics, manifestation of corporate 
interests, party lobbyism and brutal use of the 
concept of strategic deception. Any attempts to 
diagnosticate  this phenomenon now may not be 
accurate. Only from a distant  time perspective the 
contours of the real political system might be 
outlined and and its proper internal structuring 
performed, making an assessment of these 
processes in in socio-economic life of the country. 
But one thing is certain now, that behind the 
apparent eclecticism a serious and coherent system 
lies, the ideological basis of which is not the work of 
"spiritual vegetarians." Behind it there stand 
prepared people who communicate well with the 
political system. It is also very difficult to legally 
prove on this stage the between the reasons of the 
objectives of the decisions and the motives of 
interests.

T H E  I N F L U E N C E  O F E X T E R N A L 
FORCES -  In this regard, economic and scientific 
Intelligence has a special place. A specific place 
here has the concept of strategic deception and 
introduction of good professionals in companies 
and organizations of special interest. In the form of 
consulting, advice or direct financial support 
manageent can be provided taking this kind of 
management decisions in whose correctness there is 
no doubt. The time can show that the reasons of 
these decisions are motivated in a way that serves 
foreign interests. These processes can aggravate, if 
professionalism in assessing situations  is replaced 
by political interference.

TAKING DECISIONS “ON CONDITION” - 
The scheme in this case is seemingly simple - event 
"B" comes true on condition if event „A”  will be 
realized first. There is a need of taking and 
implementing decisions which is a set by these who 
affect on the realizing of the second event. The fact 
on the condition shows that the reasons of the 
decisions realizing of the event „A” will be 
motivated in the interest of those who influence 
event "B". This is a typical example of imposing 
decisions in which is clearly outlined the motives of 
the interests. This process is only feasible in the 
exercise of political power and foremost, with 
hidden lobbying. 

The decision as a volitional act is directly related 
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with the behaviour of the human factor. It is 
particularly important to has a conformity in the 
behavior of decision takers with the behavior of the 
performers. Diversity is possible in many cases, but 
particularly important are theese conected with 
non-compliance of the potential of the decision and 
the problem which has to be solved, and the 
divergence of the motives for the objectives of the 
decision and the motives of the interests in its 
implementation. Most often, such situations arise 
when making political decisions inconsistent with 
the actual situations. Any deviation in this direction 
is usually compensated by exercising additional  
power. However, this process is accompanied by 
backlash from those who are placed in such 
conditions, which inevitably increases the degree of 
tension in social systems. .. To avoid such situations, 
it is necessary to better diagnose problemson which 
decisions are taken and to be aware of and eliminate 
the major sources of discrepancy between the 
motives for the objectives of the decision and the 
motives for the interests in the decision's 
implementation. In particular, it comes to political 
interference, open and covert lobbying and others.

CONCLUSION 

In the article is showed the extent to which 
political power, decisions and behaviour taken 
individually and in their interrrelation, affect the 
sustainability of the political process. The 
peculiarities of their manifestation in social systems 
are considered, in accordance with the basic rules of 
the theory power-exercizing, decision-making and 
behaviour of the governors. The implementation of 
a sustainable political process is considered as s one 
of the essential requirements for the effective 
functioning of the economic and social systems. 
The extent to realize political objectives is essential 
condition for the subsequent organization in the use 
of resources - labor, material and financial. In this 
sense, it is extremely important to implement 
effectively the function of political goal setting. 
This can happen only if the political process 
includes people with high moral and creative 
thinking, which public goals and interests stand 
above the party.
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availability of numerous specialized suppliers of 
raw materials and equipment. The use of local 
suppliers reduces the size of the necessary material 
supplies, removes the expenses for import and 
overall leads to the reduction of the company's 
costs. Proximity to suppliers leads to improved 
communications and increases the quality of given 
additional services such as commissioning and 
maintenance.

In many cases clusters improve the reputation of 
a region, which acts as a prerequisite for consumers 
to once again turn to a company which is located 
there. Cluster members also gain a profit from joint 
marketing initiatives such as commercial fairs, trade 
magazines, etc.

In many cases government and/or other public 
institutions also invest in the development of 
transport and technical infrastructure, as well as in 
various educational programs, which is a 
prerequisite for developing firms' competitiveness. 
Investments are made not only by public 
institutions. Very often the companies which are 
part of the cluster invest in the conduction of various 
programs for training employees, building quality 
centers, building laboratories, etc.

Clusters play an important role in the 
development of the innovation process in 
companies. Interaction between companies, within 
the cluster, allows them to receive timely 
information for the future development of 
technology, specific services, etc. In addition, there 
are opportunities available for quick reactions – 
companies within a cluster can more easily identify 
what is necessary for the realization of the 
innovation process. Close interaction with local 
suppliers and partners in regards to the innovation 
process ensures better similarity with customers' 
requirements.

All of these advantages create prerequisites for 
the development of many new companies in regions 
where there are functioning clusters. There may 
well be substantial advantages for the new 
entrepreneur in setting up in an established cluster, 
and concomitant disadvantages in not locating in 
such environment (Kuah, 2002). New suppliers 
have a solid basis for development because of the 
strongly concentrated customer base of numerous 
companies situated in one region. Within one cluster 
several branches which use similar raw materials 
and equipment can be developed, which expands 
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Introduction:
Clusters are a striking feature of almost every 

modern national and regional economy. This 
conclusion applies fully to economically developed 
nations. Clusters are formed in various branches of 
economy like textile manufacturing in Northern 
Italy, steel production in Pittsburgh, ship building in 
Glasgow, financial services in London, etc. The 
issue of clusters is nothing new to economic 
science, since it has attracted researchers' attention 
for the better part of the last century. In recent years 
it has become increasingly topical in the EU's 
agenda as well.

1. Definition and Role of Clusters
Clusters can be defined as geographical 

concentrations of interconnected companies and 
institutions in a particular field (Porter, 1998). They 
can include suppliers of different components, 
machines, facilities, services and specialized 
infrastructure. Clusters are often expanded in the 
direction of manufacturers of complementary 
products and companies and industries linked by 
common technology, resources etc. In addition, they 
can also include different institutions such as 
universities, commercial associations, etc., which 
give specialized education, research-and-
development activity and technical support.

As par t  of  a  c lus ter,  companies  face 
prerequisites for improving their activity through 
access to specialized resources, information, 
technology and through coordination with related 
companies in the field. Within the cluster companies 
have access to employees with specialized 
knowledge and the necessary work skills. On the 
other hand, clusters also act as an attractive force for 
many new, talented employees from other regions.

Companies can gain benefits from the 
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dimension of the practiced policy in relation to 
clusters is linked to the creation of prerequisites for 
joint investments by different members of the 
cluster, which the majority of companies will use. 
Examples of this are investments in university 
research centers, research laboratories, etc.

Cluster-based policies, unlike sectoral or 
industrial policies, should be neutral with regard to 
industry or type of economic activity (Porter, 2007). 
Public authorities should practice a policy which 
will stimulate the development and increase of the 
efficiency of companies functioning in every single 
cluster.

3. Studying the European Union`s Cluster 
Policy. Concepts and Main Characteristics

Over the past two decades EU has aimed its 
efforts towards building a knowledge-based and 
innovations driven economy, towards encouraging 
a more sustainable and competitive economy. 
Clusters and their development take center stage 
both in the EU's industrial policy and in the regional 
policy and scientific research.

The Council conclusions on a broad-based 
innovation strategy from December 4 2016 point 
out that efficient support for innovation is an 
integral part of the Lisbon Process thus joint action 
is required at European level (Council conclusions, 
2006). The document outlines nine strategic 
priorities about increasing innovation on a 
European level. It is emphasized that clustering can 
be an effective means to strengthen regional 
innovation by combining competences of industry, 
research and public authorities. Clusters can be 
reinforced through cross-border dialogue and by 
sharing of information regarding the most 
appropriate tools, measures and experiences.

The European Commission's communication 
from 2008 titled "Towards world-class clusters in 
the European Union: Implementing the broad-based 
innovation strategy" points out that clusters are 
predominantly a market-driven phenomenon. 
Successful clusters emerge spontaneously as a 
result of natural competitive advantages or the 
action of market forces. Despite that, there is an 
increasing number of cases where long-term public 
policies and initiatives of enterprises, universities 
and scientific organizations have aided the creation 
of strong clusters. The document displays that "the 
Community's role is to facilitate and add to such 

the customer base of individual suppliers. Clusters 
create prerequisites for the development of new 
businesses and because of the availability of many 
prepared specialists who are familiar with the 
specifics of the industries being developed. On the 
other hand, local financial institutions require a 
lower price for the capital loaned by newly formed 
companies because of the fact that they are already 
familiar with the business activities within the 
cluster.

2. The Role of Public Policy in Cluster 
Development

Clusters emerge spontaneously based on market 
forces (Porter, 2007). The process of forming and 
developing clusters follows its natural course 
following the formation of new firms, the 
development of suppliers, the investment in 
infrastructure, the amassment of specialized 
information and the location of production powers 
by established firms operating in other regions. The 
natural  course of cluster  emergence and 
development poses the question of what kind of 
public policy they need.

Clusters exercise significant influence over 
companies in an individual region and they also 
create various benefits for the local population. 
From this point of view, a public policy that will 
guarantee the necessary rules for the development 
of a productive business, the creation of stimuli, 
mechanisms and initiatives for improving the 
efficiency with which separate companies function 
is required.

One of the significant roles of authorities 
(national and local) is the collection of a database 
for the availability and specifics of separate clusters. 
It has to include information about the structure of 
the clusters, their members, characteristics and the 
employment. Such a database would allow the 
public practices, policies and investments to be in 
accordance with the necessity and specifics of the 
business in every single individual region, which 
itself will make them more effective.

Another significant role of the public authorities 
is to exercise close dialogue with commercial 
associations and cluster representatives. This will 
help to identify the problems that business 
development faces at a local level and will amass 
information about the weaknesses of the policy that 
public authorities put into practice. Another 
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efforts, notably by improving the framework 
conditions, promoting research and education 
excellence and entrepreneurship, fostering better 
linkages between industry (especially small and 
medium enterprises) and research, and encouraging 
mutual policy learning and cluster cooperation 
across the EU.

The necessity for a more active role on the part 
of the Community is determined by the significant 
market fragmentation, the weak links between 
science and industry and the unfavorable level of 
cooperation within the European Union. These 
problems are the reason why clusters in the EU do 
not always have the necessary critical mass and 
innovation capacity to successfully compete 
globally.

The Commission's most significant role in 
supporting the clusters is complementing regional 
and national policies in the creation of a suitable 
business environment, by removing trade and 
mobility barriers within the EU. This will create 
conditions for a more significant transnational 
cooperation and mobility of investments, scientific 
studies and highly educated people – the 
prerequisite for the development of stronger 
clusters. The document indicates that the EU's 
future efforts will be aimed at improving cluster 
policies ,  foster ing  t rans-national  cluster 
cooperation, promoting excellence of cluster 
organisations, improving the integration of 
innovative small and medium enterprises into 
clusters.

The necessity for cluster development is also 
confirmed in a European Commission document 
titled "For a European Industrial Renaissance". It 
indicates the difficulties for investments and 
innovations, export and integration in global value 
chains as the main obstacles for the development of 
small and medium enterprises in Europe. The result 
of these facts is a negative effect on the 
competitiveness of enterprises.

The document states that the potential of clusters 
to create favourable innovation ecosystems for 
mutually reinforcing groups of SMEs needs to be 
better exploited as a means of promoting growth. 
The European Commission will support small and 
medium enterprises wishing to be integrated in 
world-class clusters; the support will not be limited 
solely to industrial sectors – actions will be taken 
that will be aimed at facilitating cross-sectorial and 

cross-border collaboration and innovation.

4. Research of the Tools that EU Employs in 
Support of Cluster Development: Essence and 
Types of Tools

In response to the growing necessity for a more 
active role on the part of the Community in cluster 
support, the EU has begun to use a number of tools 
for the stimulation and development of clusters. 
Financial instruments for the support of potential 
beneficiaries whose activity is aimed at cluster 
development have been used since the end of the last 
century. In the early 1980s public authorities in the 
member  s ta tes  tha t  dea l  wi th  economic 
development use the EU's cohesion tools for cluster 
development as part of the realization of their 
innovation strategies. Since then the size of the 
financial support for the development of 
innovations and the development of innovative 
clusters has constantly been increasing.

Aside from financial support, in recent years the 
EU has also concentrated its efforts on developing 
new, non-financial tools for aiding the clusters' 
activity and facilitating the participation of small 
and medium enterprises in innovative clusters. 
These tools help stimulate mutual exchange of 
information, sharing of good practices, joint 
development of mutual plans, etc.

The primary goal of EU is the management and 
coordination of individual tools in a way that will 
lead to synergetic effect. Their implementation 
should lead to the accomplishment of EU's strategic 
goals and at the same time to be synchronized with 
the national and regional initiatives for cluster 
support.

4.1 The EU`s Direct, Financial tools for 
Supporting Cluster Development

The EU's primary tool for supporting cluster 
development for the 2007-2013 period is the 
Seventh Framework Programme for research and 
technological development. The Programme's 
budget amounts to 50 billion euro, with the sum 
being larger by over 60% compared to the resources 
intended for its predecessor – the Sixth Framework 
Programme.

The Seventh Framework Programme is divided 
into five programmes: "Cooperation", "Ideas", 
"People", "Capacities" и "Nuclear research". 
Within the "Capacities" programme the "Regions of 
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Knowledge" priority axis has been accepted. One of 
the main goals for "Regions of Knowledge" is to 
strengthen the research and the innovation potential 
of European regions by supporting the development 
of research-driven clusters involving universities, 
research centers, companies and regional 
authorities and supporting their cooperation. Over 
120 million euro have been granted for the 
necessities of the priority axis.

Among the main results of the realization of the 
Seventh framework programme are: the formation 
of new, long-term relationships between clusters at 
a European level, larger knowledge transfer flows 
between research organizations and business, 
improvement of the strategic vision in the area of 
clusters, access to new knowledge and skills for 
managers, etc.

Another tool through which European resources 
are aimed at clusters is the Competitiveness and 
Innovation Framework Programme. It is created 
to contribute to the competitiveness and innovative 
capacity of the Community as an advanced 
knowledge society, with sustainable development 
based on robust economic growth and a highly 
competitive social market economy with a high 
level of protection and improvement of the quality 
of the environment (Decision No 1639/2006/EC ). It 
is expected that the Competitiveness and Innovation 
Framework Programme will complement the 
Seventh Framework Programme in the field of 
innovations, with its financial framework for the 
2007-2013 period amounting to over 3 600 million 
euro.

The main goals of the Competitiveness and 
Innovation Framework Programme are:

3 to foster the competitiveness of enterprises, in 
particular of SMEs;

3 to promote all forms of innovation including 
ecoinnovation;

3 to accelerate the development of a sustainable, 
competitive, innovative and inclusive information 
society; 

3 to promote energy efficiency and new and 
renewable energy sources in all sectors, including 
transport.

It is expected that the goals of the framework 
programme will be accomplished through the 
execution of three different programmes: 
Entrepreneurship and Innovation, Information 
Communication Technologies Policy Support and 

Intelligent Energy Europe. Cluster initiatives are 
financed within the specific Entrepreneurship and 
Innovation Programme (activities related to 
innovations and eco-innovations) and the 
Information Communication Technologies Policy 
Support Programme.

In 2014 the European Commission started the 
Horizon 2020 programme. This programme is an 
effort to unite in one place the financing of research 
and innovation activities in the EU throughout the 
next programme period (2014-2020). Article 20 of 
Horizon 2020 and Article 37 of the Rules for 
Participation encourage the synergy effect between 
Horizon 2020 and European Structural and 
Investment Funds.

The budget of Horizon 2020 amounts to almost 
80 billion euro, which will be available for a period 
of 7 years (between 2014 and 2020). The 
programme outlines three main priorities: Excellent 
science, Industrial leadership and Societal 
challenges. It is also expected that the program will 
encourage cross-border and cross-sectoral 
collaboration, innovation and entrepreneurship 
across different regions (Horizon 2020). It is 
expected that the coordination will be carried out by 
different cluster organizations, through the 
combination of different resources, tools and 
instruments.

4.2 Non-financial Instruments of the EU for 
Supporting Cluster Development

The European Cluster Observatory
The European Cluster Observatory was founded 

in June 2007 and it grants access to the richest 
statistical information, analysis and mapping of 
clusters and cluster policies in Europe. The ultimate 
objective of the Observatory is to help member 
states and regions in designing smart specialisation 
and cluster strategies to assist companies in 
developing new, globally competitive advantages in 
emerging industries through clusters, and in this 
way strengthen the role of cluster policies for the 
rejuvenation of Europe's industry as part of the 
Europe 2020 Strategy (European Cluster Trends, 
2015)

In order to achieve the aforementioned goal, the 
European Cluster Observatory provides the 
following services:

3 Providing an update and enrichment of the 
statistical mapping of clusters in Europe, supplying 
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information, maps and lists of clusters, research 
parks and other types of organizations, maintaining 
a library for various documents related to clusters;

3 Setting out strengths and weaknesses of 
regional and national eco-systems for clusters, 
supplying data for regional competitiveness, 
clarifying the conditions for cluster development in 
separate regions;

3 Analysing cross-sectoral clustering trends, 
cluster internationalisation and global trends in 
industrial transformations and providing an analysis 
of industrial and cluster opportunities;

3 Developing a means of conducting a stress 
test for cluster policy. The stress test will ensure a 
preliminary analysis to determine whether cluster 
policies are aimed at improving the conditions and 
whether they support inter-sectorial cooperation;

3 Presenting modern cluster policy practice 
based on the policy lessons from related initiatives 
in the area of emerging industries;

3 Organizing conferences to strengthen high-
level policy dialogue and sharing novelties in regard 
to clusters.

European Cluster Alliance
The European Cluster Alliance was formed in 

2008 and it is an open platform for carrying out 
constant dialogue on a European level regarding the 
development of cluster policies. The main 
participants in the initiative are: national and 
regional structures such as ministries and agencies, 
which deal with designing and managing programs 
for innovations and cluster support; transnational 
networks between clusters; international/national 
cluster associations.

The main objectives of the European Cluster 
Alliance are:

3 to share the experience gained so far in 
cluster policies by public authorities at national and 
regional level in order to fine-tune existing, or 
develop new and better cluster policies in the future;

3 to go beyond the identification of good 
cluster policies and to facilitate a true policy 
dialogue between those who wish to jointly advance 
the European cluster agenda in areas of common 
interest;

3 to become the single place at EU level for 
elaborating and exchanging new ideas and practical 
tools, new funding initiatives for improving cluster 
policies in Europe and for fostering European 

cooperation at policy level;
3 to raise the level of excellence and efficiency 

of cluster policies in Europe which will result in the 
creation of more competitive world-class clusters in 
Europe.

The European Cluster Excellence Initiative
The main aim of the European Cluster 

Excellence Initiative is to create a benchmarking 
methodology through which cluster organizations 
to improve their management process. In addition, 
the initiative creates training materials with the 
purpose of cooperating with cluster managers to 
improve their own managerial capability. Within 
the European Cluster Excellence Initiative a set of 
indicators has been created for managing cluster 
qualities and a system has been developed for 
classifying the quality of professional cluster 
management.

European Cluster Policy Group
In October 2008 the European Commission 

undertook the initiative to form a European Cluster 
Policy Group. The Group's primary goal is to 
counsel the Commission and the member-states 
regarding their support for the development of more 
world-class clusters in EU. On September 30 2010 
the group presented its final report (European 
cluster policy group, Final recommendations - a call 
for policy action). In essence, the document has 
been divided into two main sections.

The first section presents three principles upon 
which the cluster programmes of the European 
Commission and the member states in the following 
period is based. They are: cluster programmes need 
to be leveraged with vigorous efforts to strenghten 
framework conditions; public support for cluster 
programmes needs to be based on clusters` ability 
and willingness to upgrade in the face of global 
competition; cluster programmes need to be 
delivered in an integrated policy framework with 
clearly assigned roles and responsibilities for the 
Commission and EU Member States.

The second section of the report outlines eight 
actions which are necessary for converting these 
principles into practice. They are in accordance with 
the Europe 2020 strategy; they aim to contribute to 
the conversion of EU policy regarding clusters into 
a fundamental element of European industrial 
policy. The outlined actions are:
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3 align funding priorities in the EU budget 
with competitiveness;

3 enhance cluster-related framework 
conditions;

3 review current profile of funding recipients 
at EU and Member State levels;

3 encourage better cluster programmes at the 
EU Member State level;

3 streamline EU funding for clusters by 
creating a unified set of administrative procedures;

3 i m p r o v e  c o o r d i n a t i o n  o f  c l u s t e r 
programmes across Dgs;

3 institutionalise the provision of the cluster 
knowledge/data base;

3 enhance European platforms for cluster 
collaboration.

Conclusion:
Clusters are an important element in modern 

market economy. They are an important stimulus 
for the development of competitiveness. The 
development of integration processes in the EU 
imposes a more active role of the Union in regards to 
cluster support. In response to the indicated 
necessity, the EU has begun to use a number of tools 
for stimulating cluster development. The applied 
initiatives are an important tool that EU leaders have 
to continue to use. But in addition to that, it is 
necessary to undertake the necessary steps towards 
further developing and perfecting the applied 
initiatives. They should be examined as part of the 
common European policy regarding clusters.

The future prosperity of the EU's policy 
regarding c lusters  depends on the  c lear 
differentiation of the tasks and responsibilities both 
on a EU level and on a member state level. In 
addition to the development of cluster policies, the 
EU also has to be active in regards to clusters 
spreading over the territory of several states, as well 
as the necessity for using a common infrastructure. 
The member states have to be active in regards to the 
pursued policy on a national level, accounting for 
the specific national peculiarities of the business 
environment and individual clusters.
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verification of their compliance. In this connection, 
and in response to public concerns about poor 
practices, as well as to the recommendations of the 
European Commission to Bulgaria to improve the 
functioning of the system for the spending of public 
funds in the country was introduced and 
subsequently developed an ex-ante control over 
public procurement.

Nature of the ex-ante control

Public procurement is a sensitive area with 
numerous doubts about abuse, so the ex-ante control 
is charged with the responsibility and expectation to 
ensure compliance with the regulatory rules. It 
should raise the legality in the award of the contracts 
and to minimize the risks of financial losses for the 
Bulgarian economy. Its main purpose is to influence 
the weak points at the opening and carrying out of 
the procedures and to reduce the bad practices. It is 
considered that the ex-ante checks contribute to 
more transparent, competitive and accessible 
awarding process, which in turn will ensure to the 
greatest extent possible, open and efficient spending 
of public funds. The so defined aims set as well its 
main characteristics:

г Prevention
Regarding the spending of public funds, the best 

measure is prevention. The ex-ante control over 
public procurement is namely a tool for the 
prevention of errors and infringements made in the 
award of contracts. Over the years various options 
of ex-ante controls have been implemented, but has 
been always followed the aim to look for mistakes 
and discover them before they happen, i.e. to be 
found when they can be prevented and/or 
influenced. For this reason the ex-ante control over 
public procurement is carried out before the start of 
the award procedure and/or in the course of its 
conduct, i.e. early enough to allow the discovery of 
weaknesses and/or inconsistencies with PPL, to be 
taken measures and to not come to signing a 
contract, preceded by the unlawful activities. It 
creates the preconditions for opening of a legitimate 
procedure and/or for rectification of errors at a very 
early stage of implementation.

г Methodological assistance
The ex-ante control is a form of methodological 

Public Procurement 
ex-ante control � 
nature and development
Miglena Pavlova*

Public procurement is a sphere, which is 
characterized by the movement of significant cash 
flows and affects all areas of the economy. It is 
directly connected with the activity of the 
authorising departments with State budget (public 
contracting authorities), as well as commercial 
entities, operating in the sectors of energy, 
transportation, water supplies, postal services and 
the use of a particular geographical area (sectoral 
contracting authority). This makes them a 
determining factor for the business climate, the size 
of investment and the competitiveness of the market 
in the country as a whole. Therefore, the lawful, 
transparent and competitive awarding stimulates 
the raise of capital, encourages the innovation, 
promotes the creation of jobs and accelerates 
economic growth.

At their nature the public procurements are 
definite procedure rules, as a result of which 
contractual relations between contracting 
authorities and contractors arise. In Bulgaria they 
are regulated in the Public Procurement Law (PPL), 
which is synchronized with the European directives 
in this field. The principles, on which European and 
respectively the national legislation on public 
procurement are based, are publicity and 
transparency, free and fair competition, equality and 
non-discrimination.

At the same time, there is no legal framework to 
ensure lawful awarding of public procurement and 
efficient spending of public funds, if the statutory 
rules are applied incorrectly or are purposefully 
circumvented. Therefore, essential to the 
functioning of the public procurement system is the 
practice in the award of contracts. Undeniably the 
clear and unambiguous rules are a necessary 
condition for fair competition in the selection of the 
contractors, but the higher guarantee gives the 
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assistance. It doesn't have nature of a penalty and it 
is not intended to impose a penalty for violations. 
Practically, it is an external adjustment for any 
errors and omissions by the contracting authority in 
respect of a particular proceeding. The results of the 
c h e c k  a r e  f i n d i n g s ,  a c c o m p a n i e d  b y 
recommendations and guidelines for remediation of 
inaccuracies observed and removal of established 
regulatory inconsistencies, which to reduce the risk 
of an appeal of the procedures for public 
procurement and the award of contracts in violation 
of the law. An important feature is that the 
implementation of the check does not affect the 
statutory deadlines for carrying out the procedures 
and does not extend the time of the award, i.e. the 
duration of the procedure, over which is performed 
ex ante control, is not different from the time of the 
award of the contract, which procedure is not 
subject to an ex-ante control.

г For lawfulness
The ex-ante control over public procurement is 

for lawfulness. In carrying it out it's not made a 
check whether the awarded supply, service or works 
is generally needed by the contracting authority 
concerned but it is examined whether the conditions 
stated in connection with its acquisition comply 
with the rules for the award. That is, care should be 
taken if the legislation on public procurement is 
carried out correctly for the specific award. For the 
results of the check an opinion is released, which is 
not binding for the contracting authority.

г Specialized body
Carrying out ex-ante control over public 

procurement is one of the activities implemented by 
the Public Procurement Agency (PPA). It is a body, 
whose functions and responsibilities are entirely 
aimed at ensuring compliance with the legislation 
on public procurement and complying with the 
principles of publicity, transparency and fair 
competition. Part of its powers are associated with 
the provision of methodology in the same area, 
which is particularly valuable and helpful in the ex-
ante checks. The specialized nature of the Agency 
on the one hand is a serious indication of 
competence as regards to the rules and experience in 
relation to the established best practices, and on the 
other hand - contributes to the unification of the 
practice in the award of public contracts from 

various contracting authorities.

Introduction and development of the ex-ante 
control by PPA 

The ex-ante control goes through different 
forms and stages of development, has repeatedly 
changed its scope, but it is always directed to the 
award of contracts with high public interest. The 
pursuit, which is followed is increase in the number 
of procedures to be checked. Development is also 
observed in respect of the conditions and 
procedures for carrying out the ex-ante control. 
After the introduction of ex-ante control currently 
have been reviewed the documentary range, time 
limits and rules for carrying out the checks. There 
have been made a few changes, all of which with a 
view to reinforcing and perfecting the control.

г Observers
In 2007 is launched the first form of ex-ante 

control over public procurement, which was 
introduced by changes in the PPL (published SG 28 
of 2004; repealed SG 13 of 2016; in force until 
14.04.2016). As a result of changes in the PPL 
(published in SG 37 of 2006, in force from 
01.01.2007) of the Executive Director of PPA is 
given a possibility on their own initiative or at the 
request of the contracting authority to designate 
observers of procedures for the award of public 
procurements. Within the scope of this kind of 
control fall procedures in which the value of the 
contract awarded exceeds the European thresholds 
set out art. 45a PPL (repealed, by 31.12.2008). The 
checks are carried out by means of the presence of 
experts from the PPA as independent observers in 
the work of the committees for the evaluation of the 
tenders. Their task is to examine how the rules for 
the examination of tenders are complied to and 
whether the contractor is lawfully selected. They 
have no right to interfere directly in the work of the 
commissions. The result of the work of the 
observers is an independent report to the Executive 
Director of the PPA. On its basis is issued an opinion 
to the contracting authority about the findings 
during the check, which they may take into 
consideration before issuing the decision on 
selection of contractor. 

By means of this form of control in 2007 were 
checked six procedures, and in 2008 - 4, as experts 
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from the PPA have attended 38 Committee meetings 
in 2007 and 41 in 2008. For the two years, with 
almost 80 visits to contracting authorities, in only 10 
cases is provided an opportunity for external 
expertise from PPA regarding the work of the 
commissions and in the selection of the contractor.

From the large number of visits a conclusion is 
made that this form of check is very labor intensive, 
and the small number of checked procedures clearly 
shows that the result of the efforts is negligible. It is 
the same with the established practice of the work of 
the commissions, which cannot be regarded as 
representative. As far as the checks from the PPA 
cover on average 5 procedures per year, it cannot be 
considered, that they reveal the qualitative side of 
the awarding process and give truthful and reliable 
information on the common mistakes. In this 
respect, the findings of these may not be used as a 
basis for serious conclusions and generalizations, 
resp. do not allow for the identification of 
appropriate measures for impact over the bad 
practices.

Thus, it is concluded that this form of control 
cannot greatly affect the procurement system and 
the business environment as a whole. Therefore, 
with the legislation changes, in force from 
01.01.2009, the control powers of the Executive 
Director of PPA have changed completely, as the 
function of the observers lapses, and in its place is 
introduced a new ex-ante control, developed in two 
directions.

г Control over public procurement, financed 
with European funds

The first group of procedures, to which is 
targeted the ex-ante control of public procurements 
after 2009, are the procedures for the award of 
contracts with European funding. The reason the 
focus of control to be directed exactly towards this 
type of procedures is the fact that the resources from 
the European funds are solid lever for structural 
r e fo rms ,  deve lopmen t  o f  road  and  r a i l 
infrastructure, upgrading waste management, 
environmental protection, etc. In practice, they are a 
great opportunity to improve the conditions and 
quality of life of the population, promote balanced 
terr i torial  development and promote the 
competitiveness of the Bulgarian economy.

With the adoption of Bulgaria in the European 
Union the volume of financial resources under the 

EU funds substantially increases, respectively 
significantly increases the number of the announced 
procedures for the award of public contracts which 
have European funding. In 2007 they are 928, in 
2008 - 1885, and the expectation for the next years is 
for significant growth. So in connection with the 
need for effective absorption of the European funds, 
avoiding financial corrections and in response to the 
recommendations of the European Commission 
(EC) to Bulgaria for more measures to ensure 
legitimate award of public procurement contracts, 
PPA is entrusted with the responsibility to carry out 
ex-ante control of the procedures for public 
procurement, financed with European funds.

- one-staged
By 2009, control in spending of European funds 

is carried out by the Managing Authorities of the 
relevant programs or the Intermediate units. After 
01.01.2009 PPA joined as well, as the verification 
becomes joint and each of the bodies has a separate 
field of action and its own control powers. 
Managing authorities shall retain their leading role. 
They define the procedures that are the subject of 
ex-ante control and within the control are charged 
with the responsibility to organize the checking of 
the technical specifications for the award of the 
contract, to ensure participation of their experts as 
members in the Committee for the conduct of the 
proceeding and to coordinate the draft decision on 
the selection of a contractor for the public 
procurement.

PPA's contribution consists in the provision of 
special knowledge in the field of public 
procurement. Its task is to review the draft 
documents and to prepare a report on its compliance 
with the requirements of the legislation on public 
procurement, which is provided to the relevant 
managing authority. It on its side, has an obligation 
to send it to the contracting authority, together with 
the findings and directions in the technical 
specification and the comments of its check in 
connection with the conditions for approval of the 
project. The goal is before starting the awarding the 
contracting authority to have information about the 
detected by the reviewers errors and violations, as 
well as with recommendations to overcome them. 
The control should establish a practical opportunity 
the contracting authority to carry out the necessary 
adjustments in the conditions of award and to open a 
procedure in accordance with the requirements of 
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the law and of the financing program. Although the 
recommendations are not binding on the contracting 
authority, if they are not implemented the managing 
authority decline financing of the relevant project.

The ex-ante control of public procurements 
financed with European funds is focused to "risky" 
awarding. Subject to verification are procedures, 
involving construction contracts with an estimated 
value above the EU thresholds. In respect of 
supplies and services the scope has changed several 
times. Initially, with them as well subject to check 
are the contracts exceeding the European 
thresholds, but with amendment in PPL (publ. SG 
24 from 31 March 2009) is defined a different 
threshold - 1 000 000 Bulgarian leva. It is provided 
also an additional requirement - in the two years 
prior to the initiation of the proceeding, in the 
con t rac t ing  au thor i ty  to  be  es tab l i shed 
infringements for which has entered into force 
criminal decree or decision of appealing body.

In the course of implementation it is laid down 
that there are not many procedures that meet the 
specified conditions, respectively this form of check 
is carried out over a relatively limited number of 
cases. Therefore, with an amendment to the PPL 
(publ. SG 52 of 2010), the scope of the ex-ante 
control is expanded. From the mandatory 
requirements dropped the condition procedures of 
supplies and services to be checked only when in the 
last two years with the contracting authority are 
established infringements, for which it is entered 
into force criminal decree or decision of an 
appealing body. As a result of the change, the 
number of procedures subject to control by the PPA, 
is gradually increasing.  

Evidenced by the following diagram, for two 
years the number of the checked by PPA procedures 
increased double.

Fig. 1. Number of public procurements subject to ex-ante 

control. 

This model of ex-ante control is kept until 
25.02.2012. Compared to the function of the 
observers, it can be defined as significantly more 
efficient. PPA examine annually about 70 of the 
most significant public procurements, which 
repeatedly exceeds the number of procedures 
checked in 2007 and 2008. At the same time, its 
documentary scope foresees an examination of all 
the documentation for participation, because of 
which the duration of a check lasts about a month. 
On this basis, similar to the observers, this control 
mechanism can also be defined as labor intensive.

Fig. 2. Difference in the number of procedures by years.

The results of the implementation of ex-ante 
control over procedures for award of contracts 
financed with European funds, confirm the 
necessity of its introduction. By exercising it is 
concluded that in the preparation of the documents 
for opening a number of errors and violations of 
statutory rules in the law are made, which vitiate its 
application. In fact, during the period 2009 - 2011, 
to none of the draft documentations checked by 
PPA, was expressed an opinion for the full legality 
of the laid down terms and conditions. In all the 
cases examined, are established deficiencies and/or 
inconsistencies with PPL (repealed), respectively to 
t h e  c o n t r a c t i n g  a u t h o r i t i e s  a r e  g i v e n 
recommendations and guidelines for removing 
them.

However, a more in-depth analysis of the impact 
of the implementation of this type of control shows a 
significant improvement in the understanding and 
implementation of public procurement legislation. 
The basis for this conclusion is given by the fact that 
in each following check of a contracting authority, 
whose procedures are checked more often, are 
detected less errors, respectively better knowledge 
of the rules for the award. This undoubtedly proves 
that the contracting authorities shall take into 
account the recommendations and the instructions 
given in relation to their previous procedures, on 
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which was exercised ex-ante control, and in the 
preparation of documents for subsequent draft 
documentations to avoid weaknesses already noted 
and commented.

- two-staged
In 2011 have been made changes in the PPL 

(published SG 93 by 2011) for further development 
and improvement of ex-ante control over 
procedures for the award of public procurements 
financed with European funds. As a result of that 
since 26.02.2012 the model was substantially 
amended in several ways.  

The role of PPA is changed. Initially the checks 
carried out by it, assist the control functions of the 
managing authorities of operational programs, and 
according to the new model, the Agency by itself 
control the compliance of the conditions in the 
procedure with the requirements of PPL. The effect 
of this is that the check of procedures for the award 
of public contracts financed with EU funds, is no 
longer joint, and is carried out only by a single body. 
On the one hand, this fact simplifies the procedure 
for ex-ante control, and on the other is a prerequisite 
for carrying out a single policy and consistency in 
the actions.

From one-staged control gradually is moved 
towards two-staged – before and after the opening 
of the procedure. On the first stage again the draft 
documents are checked, on which an opinion with 
findings for the established violations of the PPL 
and the recommendations for their elimination is 
issued. On the second stage the same documents are 
reviewed and it is followed the implementation of 
the guidelines made in the first check. Contracting 
authorities which have not complied with the 
recommendations, have the opportunity to present 
the reasons for their decision. Control ends with a 
final report on the legality, which is sent to the 
contracting authority, the ex-post control bodies – 
the National Audit Office and the Public Finance 
Inspection Agency and the body responsible for the 
management and spending of funds under the 
operational program.

With the change made in the regulations has 
been changed also the documentary scope of the 
control. From check of all the documentation for 
participation in the procedure the following is the 
examination of the most sensitive and essential 
elements of it - the requirements to the participants, 
to be contained in the contract notice and the 

methodology for the evaluation of tenders. In 
procedures for which application PPL requires 
certain circumstances, the control covers also check 
of the reasons of the contracting authority for their 
conducting, set out in the decision for the opening.

Time limits for adjudicate are shortened. With 
the introduction of the control the time for 
consideration is determined by the managing 
authority of the program and with the new model it 
is regulated in PPL, where in 14-day period, the PPA 
should review the drafts of the decision to open, the 
contract notice and the methodology for the 
evaluation, where the criterion is the most 
economically advantageous tender, and for the 
second stage of the check it has 10 days after the 
publication in the Public Procurement Register 
(PPR) of the decision and the contract notice to 
initiate the procedure. The exchange of information 
in connection with the ex-ante control of EU funds 
is implemented only by e-mail with an electronic 
signature, which provides additional speed when 
receiving and sending documents. 

With the commented regulatory changes are 
reduced the value thresholds above which the 
procurements are checked. It is reached significant 
increasing of the number of the reviewed 
procedures compared to the previous model:

Fig. 3. Comparing between the number of procedures and 

those subject to control. 

The described mechanism of ex-ante controls 
functions till 14.04.2016 when PPL with which it is 
introduced, is repealed. During the period of its 
exercise, changes occur only in terms of its scope. 
Since 01.07.2014 it is entering into force an 
amendment of the repealed PPL (publ. SG 40 from 
2014), according to which the procedures for 
construction, funded with budgets outside the EU 
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are subject also to ex-ante check by the same order. 
The check is mandatory when the estimated value of 
the contract is equal to or greater than 9 779 000 
Bulgarian leva without VAT.  

These cases are relatively few, as for the entire 
period during which this control is implemented 
(01.07.2014.-14.04.2016) 58 procedures were 
checked for the award of works, funded by the 
national budget, as most of them are in relation to 
the National program for energy efficiency of multi-
family residential buildings (30 pcs.).

With the same amendment of the repealed PPL 
(publ. SG 40 from 2014) to the checked by PPA 
documents is added a new one – the motives of the 
contracting authority for stated to the participants in 
the procedure selection criteria. 

Compared to the other types of control, the two-
staged can be defined as the most successful. It 
covers on average about 500 procedures per year, 
which are checked in two phases in a fairly short 
time limits. On the basis of this significantly 
increased volume compared with the previous 
forms of check, it can be seen as a tool for consistent 
impact on clearly defined public procurement 
group. Through its implementation is provided an 
active dialogue with the contracting authorities on 
the practical implementation of the legislation on 
public procurement, as making it gives useful 
feedback on the actions of the contracting 
authorities and it is of assistance in the formulation 
of the methodology of the Agency.

The results of this type of control give grounds 
for conclusion that it is fast and effective. It has a 
positive role in disciplining the contracting 
authorities, by stimulating them to comply their 
actions with the requirements of the law. Its 
implementation reduces the errors and limits the 
ambiguous and disproportionate conditions in 
public procurement procedures.  

Illegality has been detected only in 36 cases, i.e. 
less than 2% of the reviewed procedures.

Fig. 4. Conclusions after implemented ex-ante control.

This shows that by means of ex-ante control it is 
introduced a working mechanism through which are 
detected the weaknesses in the preparation of 
procedures for the award of public contracts and a 
way for them to be affected.  

г  Control over negotiated procedures without 
contract notice 

The second direction of the ex-ante control, 
carried out since the beginning of 2009 is directed to 
negotiated procedures without prior contract notice. 
According to PPL (art. 16, subpara. 7, item 2 PPL 
(repealed)), it is an order for the award, in which the 
contracting authority held negotiations to determine 
the terms of the contract with one or more specific 
persons. That means that the participation in the 
procedure is restricted only to the persons, invited 
by the contracting authority, which in practice 
means that it is not available for all the "players" in 
the market. These characteristics give reason to 
believe that in the negotiated procedure without a 
contract notice in high level are ignored the basic 
principles for the award of public contracts. For this 
reason, it is signed as an exception to the normal 
procedure for the award and its implementation is 
bound to explicitly mentioned in PPL (repealed) 
conditions and prerequisites, and its conducting 
should be preceded by disclosure of the factual 
circumstances that led to the need to ignore the 
general procedure.  

However, the contracting authorities shall 
definitely prefer the negotiated procedure without a 
contract notice and implement it relatively often.

In this connection, since the beginning of 2009 
has introduced an ex-ante control on negotiated 
procedures without notice, opened by contracting 
authorities under art. 7, items 1-4 PPL (repealed) the 
so called Public contracting authorities, pursuant to 
art. 90, subpara. 1, p.3-9 and 12 PPL (repealed). Its 
implementation aims to establish to what lawful 
extent the contracting authorities carry out this, 
instead of another procedure. In the framework of 
the check is examined whether in the case in 
question are fulfilled the requirements of the 
implementing by the contracting authority legal 
basis. The conclusions are based on a review of the 
decision to open the procedure and in particular the 
reasons for holding negotiation without notice, and 
the supporting evidence in the case. The control 
ends with an opinion, which is not mandatory for the 

BULGARIAN JOURNAL OF 
BUSINESS RESEARCH



26

contracting authority, but may be taken into account 
before the conclusion of the contract with the 
selected contractor.

Compared to the function of the observers, the 
control over negotiated procedures without notice 
covers a much larger number of procedures. Since 
01.01.2009 (introduction of the control) to 
14.04.2016 (repealing of PPL, which introduces it) 
6443 procedures fall under the scope of this type of 

checks. Very serious growth is registered after 2012, 
when the Ordinance for the award of small public 
procurements was repealed (publ. SG 84 from 2004, 
repealed, SG 17 from 2012). As a result of the repeal 
the grounds under art. 90, subpara. 1, p. 3-9 and 12 
from PPL (repealed) begin to apply also to public 
procurements of lower values, respectively the 
procedures falling within the scope of the control 
significantly increase.
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In practice, on the basis of the control it is clear that the possibilities for carrying out a negotiated 
procedure without a contract notice is not well understood by the contracting authorities. The controls quite 
often find flaws in the rationale and also in its proving, also and unreasonable approaching to this order for 
selection of a contractor instead of competitive procedure. It was found out that in part of the checked legal 
bases are allowed considerably more errors.  

More than half of all negotiated procedures without notice, subject to control by PPA, are opened on the 
grounds of art. 90, subpara. 1, item 3 PPL (repealed). Its application is subject to the availability of rights 
protected by the law, in the light of that with it is usually to be awarded authority supervision, supply of gas, 
water, heat, etc., whose contractors cannot be selected in the conditions of competition. The results of the 
control indicate that in the application of art. 90, subpara. 1, item 3 PPL (repealed) the mistakes are relatively 
rare.

Fig. 7. Ratio of expressed opinions on the lawfulness and unlawfulness in pleas in law from PPL.

More problematic are the other two commonly used legal grounds for the opening of the negotiated 
procedure without a contract notice – art. 90, subpara. 1, p. 4 and p. 8 PPL (repealed). The first applies in the 
event of force majeure, and the second – if necessary by the realization of additional works or services by the 
contractor on the contract already awarded. With them, in the majority of cases is expressed an opinion on 
the illegality. 

From the checks it is concluded that relatively often this order for awarding is used by the contracting 
authorities, to "repair" mistakes made in the planning or the award of other contracts. The reported results 
justify the need for carrying out this type of control procedures to continue. 

As a result of two directions of control, the procedures covered by ex-ante checks of the PPA between 
2009 and 2015 significantly rise.

Fig. 8. Change in the number of procedures with implemented ex-ante control by years.
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 Unlike the period 2007-2008 many checks after 
2009 give true and reliable information about the 
bottlenecks in the implementation of the PPL 
(repealed) and system errors, made during the 
award of public procurement contracts. They are 
serious database to identify appropriate measures 
for the effects of bad practices and influencing the 
whole system of public procurement, respectively 
the economy of the country.

News in the ex-ante control

From 15.04.2016 it is in force a new PPL 
(promulgated, SG 13 from 2016). With it were 
introduced in the national legislation the rules for 
award of public procurements, laid down in the new 
E u r o p e a n  d i r e c t i v e s  ( 2 0 1 4 / 2 4 / E U  a n d 
2014/25/EU). Along with the changes in the order 
for award, the new PPL settles also a change in the 
ex-ante control of public procurement. The main 
features are generally kept. At the same time, steps 
have been made towards the modernization and new 
concept of the ex-ante control. New types of control 
are introduced, and the one implemented till 
14.04.2016 were developed and expanded.

г Random choice control 
The random choice control is a sort of follow up 

of the implemented under PPL (repealed) control 
over EU funds. It is a two-staged check, carried out 
before and after announcing the initiation of the 
procedure. It aims to prevent making mistakes and 
violations of the law. It doesn't have sanction 
character, but it is a form of methodological 
assistance. It is performed by a specialized body and 
is about lawfulness. Specific about it is the way for 
the selection of procedures to which an ex-ante 
check to be implemented. Within the scope of the 
control are all procedures, which are subject to 
publication in PPR, with the exception of those for 
awarding contracts in the fields of defense and 
security or those which are subject of another kind 
of control carried out by PPA, i.e. it applies both in 
terms of procedures requiring the publication of 
information in the Official Journal of EU and those 
carried out under the national rules for the award. 
However, the check is carried out only on those 
which are selected after random choice by 
methodology that takes into account the level of 
risk. The new approach gives chance to any one of 

the procedures carried out in the country, 
irrespective of the value of the contract awarded, to 
become subject of consideration by PPA. 

The source of funding, too is no longer 
important. With the introduction of the random 
choice control, in practice the principle of equal 
treatment of national and European funds is carried 
out. The control is not focused to the contracts 
financed by European funds, but to all transactions, 
secured with public funds, as during the check apply 
equally strict rules.

As regard to the documentary scope of the 
control, to the checked till 14.04.2016. documents 
shall be added also the technical specification. It 
aims to eliminate problems with discriminatory or 
previously set requirements in technical terms and 
conditions of the awarded contracts. In the specific 
cases - when the opening of the procedure is made 
by a contract notice, the control covers as well the 
invitation for confirmation of interest before and 
after its sending to persons, expressed interest.

Again it is introduced the possibility in the work 
of the supportive body of the contracting authority – 
the committees to carry out the procedures, to 
present experts from PPA as observers. The 
appointing of such observers is subject to the risk of 
admission of errors and violations to be defined as 
essential. This means that for the most risky 
procedures is provided a mechanism for additional 
check.  

The provisions governing the implementation of 
this control enter into force from 01.09.2016, which 
is why there is no practice of its application at the 
moment. For this reason, the effect of the new 
concept for the implementation of ex-ante control 
can only be assumed based on previous experience.

As regards the conduct of procedures it can be 
argued that the new model will lead to an extension 
of the time for selection of contractor. The check of 
the draft documents and the provision of possibility 
each case to be likely to fall into the control sample, 
requires prior provision of data for each procedure, 
subject to publication in PPR. This means that for 
each procedure, and not only for predetermined by 
law, provision should be made for additional time in 
which to participate in the random choice selection 
and eventually to be checked by PPA, if selected.

  Random choice selection gives a chance to the 
"small" procedures to be carried out ex-ante control 
by PPA, but along with that gives possibility large 
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and important procurements to be skipped.
The extended range of control – consideration of 

the technical specifications and presence of 
representatives from PPA at the work of the 
Commission justify limiting the number of 
procedures covered by the checks.  

In summary, the random choice control is more 
thorough check on a smaller number of randomly 
selected procedures.

г Control over negotiated procedures 
As follow up to the control functions under the 

repealed PPL can be considered as well the control 
over negotiated procedures, been signed in PPL (in 
force since 15.04.2016) The check covers more 
legal grounds - Art. 79, subpara. 1, p. 3, 4, 6, 9 and 10 
and art. 182, subpara. 1, p. 1, 4 and 5 PPL for holding 
negotiation, which essentially for their most part are 
analogous and similar to the repealed. The control 
again is focused to the motives of the contracting 
authority to avoid competitive procurement and the 
documents that prove them. It is performed after the 
initiation of the procedure and ends with an expert 
opinion for the legal implementation of the chosen 
legal ground. The conclusions of PPA have the 
character of the methodological support of the 
contracting authority in the decision to sign the 
contract.

At the same time, the new PPL brings many 
changes in current practice. Except in the 
procedures of public contracting authorities, 
checking is already taking place also on negotiated 
procedures, initiated by sectoral contracting 
authorities. This extends the sphere of observation 
and allows for comparison. 

As with the random choice control, here as well 
subject to check are the procedures for the award of 
contracts with a value above and below European 
thresholds, which are separated into two groups. In 
the first fall the negotiations, with a value above the 
thresholds for which it is necessary publication in 
the OJ of the EU. After the opening of such 
procedure the motives of the contracting authority 
for its conducting and the documents provided in 
support go under compulsory check by PPA.

The principle of randomness is expressed as 
well in this type of control. It is applied only in 
respect of negotiated procedures of lower value, 
awarded by the national order. Procedures, on 
which a check is being carried out are selected on 

the already mentioned methodology for random 
choice, in connection with which the control over 
them shall enter into force from 01.09.2016. 

The control over negotiated procedures of high 
values, which require publication of information in 
the OJ of the EU is carried out since 15.04.2016, but 
by the end of June there is not enough practice. For 
two and a half months are initiated 13 negotiations, 
subject to check by PPA. Over the same period, only 
over six of them a control was carried out, which is 
utterly insufficient for serious findings and 
conclusions.

г Control for amendments for public 
procurement contract

A new form of ex-ante checking is the 
in t roduced f rom 15.04.2016 contro l  for 
amendments to the public procurement contract. Its 
implement ing  goa ls  forec losure  for  the 
unreasonable supplementing the subject-matter of 
the contract and rising of the agreed price for 
implementation or correction of errors made in the 
original award.  

Essentially it is a checking to the contracting 
authority's grounds for signing the additional 
agreement to the contract above a certain value. It is 
expressed in a review of the reasons and evidence 
presented for them. It covers the application of art. 
116, subpara. 1, p. 2 PPL both in public and in 
sectoral contracting authorities. It is implemented 
before the conclusion of a supplementary 
agreement, which allows the conclusions of the 
check to be taken into account by the contracting 
authority when making the annex.

Due to lack of explained practice, results from 
the implementation of this new mechanism for ex-
ante checking still cannot be accounted for. Till 
30.06.2016 is checked only one case that cannot be 
regarded as an indicator of the effect of the 
introduction of the control.

г Control over some exceptions from the 
applicable scope of PPL

Since 15.04.2016 to the PPA's responsibilities is 
added the one for implementation of controls over 
the application of certain exceptions from the 
applicable scope of PPL. Subject to such a control 
are the contracts awarded by public contracting 
authorities under the conditions of the so called 
interdepartmental awarding, as well as contracts 
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concluded between two or more contracting 
authorities in relation to the cooperation between 
them with a view to achieving common goals. The 
control is targeted only to the contracts which value, 
requires the publication of information in the OJ of 
the EU.  

The purpose of the check is to ensure that the 
contracting authority has grounds not to apply the 
general rules for award and whether legally is 
relying on the exemptions from PPL. It is realized 
through consideration of the submitted by the 
contracting authority motives and evidences of the 
compliance of specific circumstances with statutory 
requirements in the law for the implementation of 
the selected legal basis thereof. It is implemented 
before the conclusion of the contract. It ends with an 
opinion which is not mandatory for the contracting 
authority.

During the short time of the introduction of this 
new type of control in the PPA is checked only one 
case, which does not allow for evidence-based 
conclusions about its impact. 

Trends

In summary it can be concluded that every two-
three years was made a significant change in the 
way and the order for implementing of the ex-ante 
control on public procurement. The general trend, 
which is permanently followed is periodically 
extension and development.  

Uncontested are the benefits from the 
implementation of the ex-ante control of public 
procurement. The main ones can be summarized as 
follows:

- The implementation of ex-ante control 
discipline the contracting authorities, encouraging 
them in the creation of fair conditions of 
competition, which lowers the risk of misuse of 
public funds;  

- With the ex-ante control is achieved a better 
level in the management of public funds, by 
optimizing the work of the contracting authorities, 
by increasing the lawful and effective projects;

- The ex-ante control increases the public's 
confidence to the awarded public procurements, 
improves the business environment, including with 
regard to small and medium business, which 
stimulates the development of the economy. 

The achieved so far is an indication that the 

carrying out of the ex-ante control is needful and 
n e c e s s a r y.  To  o v e r c o m e  t h e  i d e n t i f i e d 
imperfections, it is sufficient to analyze the lessons 
learned, to be made the right conclusions and to be 
implemented the appropriate measures.
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Introduction

Historically the concept of announcing non-
financial information dates from 60 years ago. Its 
purpose is to give data of non-financial nature that 
refers to different aspects of the organization's deeds 
and essentially brings additional value to whom it 
concerns. Initially developing and publishing non-
financial information by organizations was done 
voluntarily. The information being announced has 
been picked and systematized by the organization's 
managing staff. That causes the non-financial 
information given by organizations from a 
particular sector to be limitedly comparable and 
correctly analyzed. 

Specialized literature (Szabó & Sørensen, 2015, 
р. 312) states that the first attempt of European 
Commission regulating non-financial information 
development and announcement dates back to 2003 
when Directive 2003/51/ЕО was introduced. It 
happens so that this Directive doesn't improve 
nonfinancial accounting in the organizations (Szabó 
& Sørensen, 2015, p.312). The European 
commission still supports a number of programs 
and strategies with which it aims to increase the 
transparency and authenticity of nonfinancial data 
disclosed in the financial statements of enterprises 
(for more information see: Ivanova, 2015). 
Commission activities are primarily aimed at 
improving corporate sustainability and social 
responsibility of organizations by establishing 
uniform requirements for disclosure of non 
financial information. In this regard, in 2014 
Directive 2014/95/EC was introduced. The text of 
the regulatory document provides some significant 

changes to Directive 2013/34/ЕС regarding the 
preparation and disclosure of non-financial data 
from organizations. In a particular aspect, 

1enterprises  that are companies operating in the 
public interest, should "include" in their activities 
report non-financial statement too. Notable 
requirement is that companies of public interest 

2should meet the criteria for large enterprises  that as 
of the dates of their balance sheets exceed the 
average number of employees - 500 people, during 
the financial year (Directive 2013/34/EC, article 1, 
paragraph 1). According to Federation of European 
Accountants provided data the number of 
enterprises of public interest in the member-states of 
the European Union (EU) is 27 886 (Definition of 
Public interest entities in Europe, 2014, p.8). It is 
believed that the introduced legislative requirement 
for the preparation of a non-financial statement will 
affect nearly 6,000 of them (Statement /14/291, 
2014).

The amendments to Directive 2013/34/EC 
relating to the preparation and disclosure of non-
financial statement have been transposed in 
Bulgarian legislation with the adoption of the new 
Accountancy Act (AA, 2015). In the text of the 
regulatory document the Legislator provides large 

3
public interest entities  to prepare non-financial 
statement and to "include it" (AA, 2015, Article 41) 

4
in their activities report , starting 01.01.2017. 

Preparation and disclo-
sure of non-financial 
statement based on 
the new bulgarian 
accountancy act
Daniela Georgieva*

*  Daniela Georgieva
International Business School    

1    The legislator has adopted the term “enterprises”. According to  § 
1 from the additional provisions of Bulgarian Law for SMEs 
“enterprises” mean every natural person, legal person or partnership, 
that legally carries on business regardless of ownership, legal and 
organization form. A company is an association of two or more 
persons for the purpose of conducting business with shared resources. 
Organization is a group of persons to carry out a common purpose 
under certain norms of behavior, job hierarchy and legal status. The 
three concepts shares the idea of a union of persons in a legal form for 
making profit with common money. On this basis, for the purpose of 
the paper these terms will be used uniquely.
2  Large enterprises according to Directive 2013/34 / EU are 
enterprises which at the dates of their balance sheets exceed the limits 
of at least two of the three following criteria: a) balance sheet total: 20 
000 000 EUR; b) net turnover: 40 000 000 EUR; c) average number of 
employees during the financial year: 250 (Directive 2013/34 / EC, 
Article 3, paragraph 3).
3    Large companies according to the Accountancy Act are companies 
which at 31 December of the current reporting period exceed at least 
two of the following criteria: 1. The book value of assets - 38 000 000 
levs .; 2. NSR - 76 000 000 lev .; 3. The average number of employees 
during the period - 250 people.
4   The legislative provisions on the content and publication 
requirements of "non-financial declaration" apply in an equivalent 
aspect to "Consolidated non-financial statement" (AA, 2015, art. 52). 
Object of study in this paper is only the non-financial statement but 
conclusions and recommendations can be interpreted for the purposes 
of the consolidated non-financial statement.
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According to Federation of European Accountants 
the number of public interest entities in Bulgaria is 
around 900 (Definition of Public interest entities in 
Europe, 2014, p.7). Currently however there is no 
specific data on the number of large public-interest 
entities operating in our country. Specialized 
literature states that organizations obligated to 
develop and release non-financial statement will 
increase in the near future (Szabó & Sørensen, 2015, 
р. 320), (Filipova-Slancheva, 2015, p.42).

The introduction of the legal requirements for 
preparing and publishing a non-financial statement, 
as a new element of accountability of Bulgarian 
public interest enterprises is accompanied by some 
not yet explained circumstances.

First problematic moment occurs when defining 
what public interest entities are. Specifying the 
scope of the organizations that must develop and 
release non-financial statement is also relevant 
because of the fact that currently there is no clear 
and universally accepted definition of the term 
"public interest entity".

Secondly, it should be noted that the Bulgarian 
Accountancy Act doesn't give guidelines about the 
specific indicators that should be disclosed by the 
non-financial statement. The lack of such 
information in the legislation can lead to different 
interpretations about the aim of the statement and 
the necessary data that public interest entities 
should collect and release. This reduces the degree 
of uniformity and comparability of data in the 
statement. 

Thirdly, the new Bulgarian Accountancy Act 
requires large public interest entities to add in their 
activity report information and analysis related to 
ecology and their employees. Separately from this 
report they should prepare another report for the 
information required by the non-financial 
statement. This would increase the needed time and 
resources for preparation and disclosure of the 
documents. In addition, it can have a negative effect 
towards ignoring the role and importance of the 
declaration by its compilers.

The presence of the previously mentioned 
problematic aspects can lead to incorrectness of the 
information in the document as well as increasing 
the administrative burdens of the enterprises. This 
assumption can cause the preparation and disclose 
of the non-financial statement to become 
"meaningless". By correctly identifying the 

companies affected by the legislature and clarifying 
the specific requirements and indicators needed for 
development of the statement it would help the 
entities to collect and analyze the required 
disclosure data on time. 

 The main goal of that study is to be made a 
comparative analysis of the current applicable 
European and national regulations regarding the 
structure, content and disclosure of non-financial 
statement. Such analyses would help for clarifying 
the necessary disclosure components in the non-
financial statement, which can lead to optimization 
of the process of collecting the needed data and 
preparing the statement. 

To achieve the main aims of his development the 
author has the following research tasks: 

- To identify which organizations fall within 
the scope of public-interest entities. 

- To outline the main elements that should be 
included in the content in the non-financial 
statement.

- To analyze the European and national 
requirements for preparing and publishing the non-
financial statement.

The main subject of research in the study are 
major public-interest entities and the main theme is 
non-financial statement. 

Research thesis that the author advocates is that 
by clarifying the nature, structure, content and 
requirements for preparing and publishing the non-
financial statement the process of initial and 
subsequent collection and analysis of data subject to 
disclosure is optimized. 

The adopted research method is based on 
analysis introduced at EU and national legislation 
regulations and scientific work of specialists in the 
field. 

1. Scope of enterprises of public interest
Currently there is no final definition of the term 

"public interest entity". The EU regulation lists the 
organizations that fall under the purview of this type 
of legal entities (Directive 2014/56 / EC, Article 1, 
par.2, i. E). In general terms these are:

-  Companies governed by the law of a 
Member State whose transferable securities are 
approved for trading on a regulated market of any 
Member State. 

-  Credit institutions.
- Insurance businesses.
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- Bus inesses  tha t  have  la rge  soc ia l 
significance because of the nature of their activity, 
their size or the number of employees. 

The International Ethics Standards Board for 
Accountants (IESBA) is proposing a relatively 
broader definition. The definition in question 
includes entities registered on the stock market, and 
any organization designated by law or regulation as 
a public interest entity (Manual Code of Ethics for 
Professional Accountants, 2015, p. 126-127). In 
addition, organization of public interest is any 
organization from which a law or a regulation 
requires the audit to be carried out in accordance 
with the same independency requirements that 
apply to entities registered on the stock market.

In Bulgaria until 01.01.2016 the definition of 
"business operating in the public interest" existed in 
the text of the Independent Financial Audit Act 
(IFAA). As a business operating in the public 
interest IFAA defines public companies and issuers 
of securities in the country and as well as in other 
Member State of the EU and European Economic 
Area (IFAA, 2013 Additional provisions, paragraph 
1, item .11). Enterprises operating in the public 
interest are also:

- Credit institutions; 
- Insurance; reinsurance and pension insurance 

companies; 
- Companies that produce, transport and sell 

electricity and heat;
- Companies that import, transfer, distribute and 

transit of natural gas. 
- Companies that provide water supply, 

sewerage and telecommunications services;
- "Bulgarian State Railways" - EAD and its 

subsidiaries.
 Currently in determining the companies 

operating in the public interest IFAA (IFAA, 2015 
Additional provisions, paragraph 1, item 11) refers 
to the Accountancy Act, where are being regulated 
public-interest entities of such types (AA, 2015 
Additional provisions , para. 1, p. 22):

1. Enterprises whose transferable securities are 
have trading permission on a regulated market in a 
Member - State of the Union;

2. Credit institutions;
3. Insurers and reinsurers;
4. Pension insurance companies and funds 

managed by them;
5. Investment firms which are large enterprises, 

according to the requirements of the Accountancy 
Act;

6.  Collective investment schemes and 
management companies under the Law on the 
activities of collective investment schemes and 
o the r  co l l ec t i ve  i nves tmen t  bus ines se s 
(LACISOCIB, 2015, article 4). Businesses that fall 
within the previously specified hypothesis should 
be large enterprises as required by the Accountancy 
Act.;

7. Financial institutions under the Law on Credit 
Institutions (LCI), which are large companies in the 
Accountancy Act. As a financial institution LCI 
determines an entity other than a credit institution 
whose core business is focused on the performance 
of one or more of the following services (CIA, 2015, 
article 3):

a) making payment activities under the Law on 
Payment Services and Payment Systems (PSPS 
2015, article 4).

b) issuing and administering other means of 
payment such as traveler's checks and letters of 
credit;

c) activities in financial leasing;
d) perform guarantee transactions;
e) trading for own account or on behalf of clients 

with foreign currency and precious metals. The 
scope of the foregoing does not include derivative 
financial instruments on foreign exchange and 
precious metals;

f) provide services and/or perform investment 
activities under the Markets in Financial 
Instruments Directive (FIMA, 2015, article 5, para. 
2 and 3).

g) money broking;
h) acquisition of credit claims and other forms of 

financing, such as factoring and forfeiting;
i) activities of issuing electronic money;
j) services for the acquisition of holdings in a 

credit institution or other financial institution;
k) loaning with funds not raised through public 

5attraction of deposits or other repayable amounts .
8. "Holding Bulgarian State Railways" - EAD 

and its subsidiaries;
9. "Railway Infrastructure" National Company;
10. Commercial companies, specializing in 

manufacturing, transportation or sale of electricity 

5  In addition to these activities the legislature also includes in the 
definition of "financial institution" financial holding company, a 
mixed action financial holding, a payment institution and 
management company.
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and/or heat, which are large enterprises by the 
Accountancy Act;

11. Traders with main activity - import, 
transmission, distribution and/or transit of natural 
gas. Businesses meeting the previous requirement 
should be large enterprises within the meaning of 
the Accountancy Act;

12. Commercial companies whose primary 
business is to provide water and sewage services.

Based on previously discussed definitions that 
are introduced in national legislation four main 
conclusions can be made: 

Firstly, companies offering telecommunications 
services are no longer public-interest entities 
according to the Accountancy Act. 

Secondly, public interest entities are companies 
that are specializing in the manufacture, 
transportation or sale of electricity and/or heat; 
import, transmission, distribution and/or transit of 
natural gas, as well as providing water and sewage 
services only in cases where they qualify as large 
enterprises within the meaning of BAA.

 Thirdly, it should be noted that as to the 
classification of our national legislature, public 
interest entities are not limited to those companies 
set out in Directive 2014/56 / EU. In this regard in 
the text of the Accountancy Act are further 
introduced enterprises on a national level that are 
recognized as organizations of public interest.

 Fourthly, it can be concluded that the 
Accountancy Act as well as the IFAA perceive the 
introduced by Directive 2014/56 /EU approach to 
listing companies of public interest.

 
Undisputed is the fact that for the purposes of 

non-financial statement we should undertake the 
definition of public interest entities that is 
introduced in the new Accountancy Act. By joining 
Dimitar Zhelyazkov's opinion we think that a 
definition of a concept should set precise criteria 
about what organizations fall under its subject 
(Zheliazkov, 2016, p.37). It means that only a list of 
enterprises should not be interpreted as a definition. 
A list of organizations could have additional 
meaning to the definition by specifying the scope of 
the entities but not to give the criteria for which they 
fall under this scope. In this sense, it is appropriate 
and useful a theoretical definition of public interest 
entities to be introduces in the Accountancy Act. 

Such definition should specify what exactly is the 
public interest those businesses meet and satisfy. 
From an etymological point of view, the term 
"interest" is linked to getting to know an object, 
event or phenomenon that is important or useful for 
those interested. In this sense, it is not irrelevant 
whether the organization offers products and 
services in the political, financial, spiritual, 
educational or some other interest of the citizens. In 
relation to the precedent we suggest that "public 
interest entities" for the purposes of non-financial 
statement are registered in the capital markets 
entities that offer financial, credit and/or investment 
products and/or services to the public, as well as the 
organizations mentioned in the additional 
provisions the Accountancy Act that are important 
for citizens due to the nature of its business, size or 
number of employees. 

2. Non-financial statement as a new element 
of accountability of public-interest entities

 In general, non-financial statements can be 
seen as a documents where companies disclose not 
financial information on policies adopted and 
carried out by the organization's activities. In a 
narrower aspect by non-financial statement seeks 
disclosure of data relating to the development and 
economic stability of the enterprise in the field of 
environment, employees and social policy of the 
organization. Essentially disclosures cannot be 
correctly interpreted by the public only on the basis 
of value measures, thus there is a need of narrative 
presentation of relevant policies, events and deals. 
In this regard, proper preparation and disclosure of 
non-financial statement data is essential for the 
image of the enterprise in the eyes of its creditors, 
investors, customers and society as a whole.

The preparation of non-financial statement 
should be seen as a stage of the annual reporting 
period. In this aspect, the construction of the content 
of the declaration is directly dependent on both the 
current and the periodic accounting of the 
organizations. Determining the nature and elements 
of the document are of particular importance as the 
beginning of the period for drawing up the 
accounting policies of the companies and in 
preparing their annual financial statements. In order 
to correctly determine the nature of the non-
financial statement it is appropriate and useful to be 
addressed key European and national regulations 
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concerning the production and publication. 
Currently European legislation hasn't got clear 

guidelines on the structure and content of non-
financial declaration. It's indicated that the 
declaration should include a description of policies, 
results and risks associated with the environment, 
employees and social affairs, respect for human 
rights and the fight against corruption and bribery 
(Directive 2014/95/EU, Preamble 6). Information 
disclosed in the non-financial statement should 
contain data on the processes of due diligence 
applied by the company in respect of supply chains 
and the organization's subcontractors. The aim of 
the announced in the declaration is to "identify, 
prevent and mitigate existing and potential adverse 
impacts" for the organization. The content of the 
non-financial data disclosed in the declaration 
Directive 2014/95/EU (Preamble 7) requires the 
information to present data on:

- The policies and activities of the enterprise 
in the field of environmental and social issues. In a 
particular aspect it should be pointed out 
information about the current and foreseeable 
impact of the enterprise on the environment, health, 
safety and protection of human rights and freedoms. 
In connection with that, major public interest 
entities should assess, classify, record, process, 
analyze and disclose data on the use of energy from 
renewable and/or non-renewable sources, 
greenhouse gas emissions, water consumption and 
air pollution. 

- Actions adopted by organizations in order to 
ensure gender equality and the implementation of 
fundamental conventions of the International 
Labour Organisation. 

- Data on the results of the actions taken 
according to the implemented organization's 
environmental and social policies, which are 
measured on the basis of key indicators for results of 
operations related to the specific business.

- Information about working conditions in the 
organizations, social dialogue, respect for the right 
to information and consultation of workers, and 
respect for trade union rights. 

- Health and safety at work, dialogue with 
local communities and/or actions taken for the 
protection and development of these communities. 

- In terms of human rights, fight against 
corruption and bribery, non-financial statement 
shall contain a description of actions taken to 

prevent violations of human rights and/or tools 
available to combat corrupt practices.

- If there are conditions for part of the 
business relationships, products or services 
enterprises to cause adverse effects on the 
environment and social sphere, such information is 
subject to additional disclosure in the declaration.

Previously stated data should correctly be 
described in the non-financial statement, alongside 
with brief information on the business model of the 
company as well as the methods by which large 
public interest entities manage environmental and 
social risks (Directive 2014/95 / EC, article 1, item 
1).

 From Bulgarian legal framework standpoint 
Accountancy Act requires the "non-financial 
statement" to contain four basic elements (AA, 
2015, art. 48, para 2). 

First, the statement should describe the business 
model of the company. In a particular aspect, the 
data  should show the purpose,  s t rategy, 
organizational structure, infrastructure and product 
portfolio of the company. Within the scope of this 
element further data falls regarding the policies 
produced and applied by the company on its main 
and auxiliary activities.

 Secondly, the legislature requires declarations 
to indicate information about the policies that the 
business has adopted and applied regarding 
environmental and social issues. It should describe 
the environmental and social activities conducted 
by the organization during the reporting period as 
well as the achieved results. 

Thirdly, the entity shall disclose in the non-
financial statement information on its main goals, 
risks and tasks that lie ahead in terms of 
environmental and social policies. The legislator 
also requires disclosure of such activities that could 
lead to adverse impacts on the environment, 
employees or other social issues.

 In fourth place in the text of the declaration 
should be described the main indicators of the 
results of activities related to environmental and 
social issues.

Based on the foregoing it can be argued that both 
European and national legislation outlines only the 
basic framework of the content of the statement. In 
this way the legislation enables enterprises 
independently to identify the key indicators that 
must be disclosed in the document. Such 
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circumstance is "understandable" because of the 
fact that the scope of major public interest entities 
covers various types of organizations. However, the 
lack of a clear methodology on reporting the data in 
the non-financial statement reduces the added value 
of documents for internal and external users of the 
information. Because of that it is possible that the 
compilers of the document can “undervalue” the 
role and importance of the non-financial statement. 
It should be noted that the disclosure of non-
financial information has been part of the 
accountability of many large enterprises in global 

6 7 8
and national level, such as Casio , RWE , Enel , 

9 10 11Danone , TPP Bobov Dol EAD , etc. Studies show  
that non-financial data with environmental and 
social content is disclosed mainly as elements of 
financial statements of companies. It can be 
independently disclose in a separate report or as part 
of the annual activity report of enterprises. 
Environmental and social accountability and 
availability of good practices regarding disclosure 
of mandatory and/or voluntary non-financial 
information is  a subject  to analysis  and 
interpretations of a number of specialists (see: 
Kyoseva, 2014)   and professional organizations 
(see: Centre for strategy and evaluation services). 
Their main objective is to create an appropriate set 
of data which optimizes the published non-financial 
information. Such practices, methods and proposals 
are not an object for analyzes in this paper, so they 
will not be examined in detail

The importance of developing appropriate 
methodology regarding the report of non-financial 

12information from enterprises  is considered by the 
European Commission, which in early 2016 carried 
a representative survey among Member States. The 

study involved 346 respondents, of which only one 
organization was registered in Bulgaria. Based on 
analysis of the data published on the EU website the 
following conclusions and recommendations can be 
drawn:

1. From a consumers' of non-financial 
information perspective respondents share the 
opinion that data with no financial terms is essential 
ma in ly  fo r  sha reho lde r s  and  inves to r s . 
Consequently, the non-financial data announced 
should have additional value mainly for external 
natural and legal entities of the accountable unit. For 
this purpose, the information must be reliable, 
neutra l  and comparable .  In  the  greates t 
comparability of data is a fundamental factor in 
making sound economic decisions of users of the 
information. Comparability of non-financial data 
could be achieved with the introduction of uniform 
criteria and indicators for the organizations that 
disclose information of a non-financial nature. It is 
appropriate and useful clear and uniform criteria 
and indicators for large enterprises in the public 
interest in connection with the preparation and 
disclosure of non-financial statement to be 
introduced.

2. According to the people involved in the 
polled, non-disclosed data should be primarily 
directed at the entity's performance in terms of 
ecology, social issues, employees and any other 
information that has no financial nature. Next, the 
disclosed non-financial information should provide 
details on the organization's adopted policies 
regarding risks that have no financial nature. At the 
lowest level, respondents are interested in data 
provided by the companies on the development of 
the organizations and their positioning on the 
market. In connection with the foregoing, it can be 
argued that as users of non-financial information 
those polled are more interested in the results, rather 
than the activities made by the organizations.

3. Respondents find for appropriate and useful 
the introduction of KPIs (key performance 
ind ica to r s )  a s  a  pa r t  o f  the  announced 
environmental and social data in the statement. In 
addition, polled entities and individuals share the 
common opinion that the European Commission 
should establish such a methodology for reporting 
non-financial information that is applicable both for 
companies covered by Directive 2014/95/EU and 
for all organizations that publish of non-financial 

6   For more information see: http://web.casio.com/csr/env/data/, 
open on 08.10.2016.
7   For more information see: https://www.rwe.com/web/cms/en/ 
1498198/rwe/responsibility/environment/, open on 08.10.2016
8   For more information see: https://www.enel.com/en/ 
investors/archive/2016/09/annual.html, open on 08.10.2016
9   For  more  informat ion  see :  h t tp : / /www.danone .bg/ 
environment/environment-policy/, open on 08.10.2016
10   For more information see: https://eea.government.bg/eea/main-
site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10/BobdrR.pdf, open on 08.10.2016
11  For more information see: https://home.kpmg.com/xx/ 
en/home/insights/2015/11/kpmg-international-survey-of-corporate-
responsibility-reporting-2015.html, open on 08.10.2016.
12   Study of the European Commission [Online] Available at: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/non-financial-reporting-
guidelines-2016?surveylanguage=en. [Open 04.26.2016]. The 
conclusions are based on respondents' answers to the questions 3, 6, 8, 
9 in the survey.
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nature. The methodology should not restrict 
businesses in assessing what financial information 
to disclose and it should give them "freedom" for 
selecting the key performance indicators. The 
European Commission's guideline should 
complement the regulatory framework and should 
not be completely borrowed from it.

In order to fulfill the requirement of establishing 
a non-financial statement the legislature imposes on 
to the firms an obligation to include information and 
analysis on issues related to ecology and employees 
in their reports (AA, 2015, Article 49). Generally, in 
the annual activity report is indicated information of 
financial and non-financial nature, of the status, 
activities and the main risks and uncertainties 
related to ecology and employees of the company 
(AA, 2015, art. 39). It should be noted that the 
Accountancy Act provides for a separate report on 
non-financial information. Directive 2014/95 /EC 
gives a possibility for Member States to exempt 
firms from the obligation to prepare a non-financial 
statement. Essential requirement is that companies 
submit a separate report relating to the same 
financial year and be in uniform with the non-
financial statement content (Directive 2014/95/EU, 
Preamble 6). According to the text of the 
Accountancy Act, however, enterprises have 
fulfilled the obligation to prepare non-financial 
statement in the cases when report is made 
separately for the information required for non-
financial statement. In our opinion, the drafting of a 
report and a non-financial statement with the same 
content is essentially impractical. In this sense, for 
reporting purposes its appropriate companies to 
establish either a separate report required for non-
financial statement statement or a non-financial 
statement. The final stage of the non-financial 
statement is the publication of the report for the 
information required for non-financial statement 
with the report on the activities of major public 
interest entities. In addition, the report should be 
publicly available until 30 June of the following 
year on the website of the enterprise, as it must be 
disclosed in the management report.

Conclusion
The preparation and publication of non-

financial statement should be seen as a new point of 
information and accounting of major public interest 
entities. The main objective of the document is to 

improve the environmental and social image of the 
entities based on the correctly and clearly presents 
of the data in the statement. The process of 
preparing the statement is associated not only with 
spending more resources for the preparation, 
publication and audit of the document, but with 
preparation of the required disclosure information. 
Pinpointing the content requirements for the non-
financial statement at the beginning of the reporting 
period enables timely collection and processing of 
the information needed to be published. 

The currently existing European and national 
legislation provides mainly general guidelines for 
the content of the non-financial statement. On this 
basis when preparing the statement it is appropriate 
enterprises to take into account some of the existing 
international, European and national manuals. For 
example such manuals are UN Global Compact, 
ISO 26000, OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises and others. In this case, the use of 
multiple and diverse sources of information may 
cause those who draw up the statement to not devote 
sufficient time and resources for the collection, 
processing and analysis of data that needs to be 
disclosure. 

Another negative impact on the preparation of 
the statement is the fact that Bulgarian Accountancy 
Act requires preparation of a separate report for the 
information required for non-financial statement. 
The report and the statement should be viewed 
independently of its compilers, which can lead to 
the spending of more time and resources for the 
preparation and disclosure of them. On this basis, 
we think it is appropriate to reconsider the necessity 
of writing a separate report for the information 
required for the non-financial statement. It should 
be noted that the Legislature has not set a 
requirement on the volume of disclosures in the 
statement. Non-financial statement whose contents 
do not exceed one page, however, should not be 
regarded as sufficient for making justified economic 
decisions by the users of the document. In addition, 
it is appropriate the selected disclosure of enterprise 
performance to remain unchanged in two 
consecutive reporting periods. In this case the 
information in the statement will be comparable and 
compatible.

In conclusion it is possible when preparing the 
statement to be determine that there is no data for 
some of the indicators that need to be reported in the 
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document. Such situation could be avoided if at the 
beginning of the reporting period public-interest 
entities make a substantive analysis for identifying 
the necessary disclosure data in the non-financial 
statement. Of course, such assumption is directly 
related to the internal company organization 
activities that involves the process of collecting and 
processing of non-financial information. However, 
the timely identification of the indicators that are 
appropriate to be disclosed in the statement will 
streamline the process of preparing the document by 
reducing preparation time data. Such circumstance 
e s sen t i a l ly  wou ld  he lp  the  accoun t ing , 
administrative and managerial staff of the public-
interest entities at the stage of preparing the annual 
accounting reports, when time is a limited resource.
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It is a characteristic feature of subsequent 
1expenditures  on tangible fixed assets (TFA) that 

they can reach high value and form a large relative 
share in the composition of expenditures for the 
accounting period as a whole. This applies mainly to 
enterprises the business of which engages fixed 
assets of significant value, such as mechanical 
engineering, shipbuilding and repair, industrial 
businesses, construction, transportation, hotel 
business, etc., and in some cases also enterprises 
from other business areas. It is this feature of 
subsequent expenditures on fixed assets that 
requires special attention by the authorities for 
external financial control (especially fiscal control 
and independent financial audit), since violations 
related to the object of control can have a significant 
impact on the financial result for the accounting 
period of the enterprise.

The costs to repair vehicles and buildings for 
economic, social-communal or administrative 
purposes are characteristic of all enterprises, 
regardless of their specific field of activity, since 
their operation presupposes the existence of such 
assets - own and / or rented that need current and 
preventive maintenance. Therefore, the cost of 
repair of buildings and vehicles is often subject to 
financial control.

In the introductory part of the study literature 
review was done of Bulgarian and foreign English-
language publications in specialized journals 
related to tax control and financial audit, which 
shows that not enough attention is paid to issues 

related to the methodology and technology of 
financial control on subsequent expenditures on 
tangible fixed assets. For the purpose of the 
scientific research also explored were:

2 3
· The work programs  and procedures , 

methodological instructions and guidelines for the 
implementation of tax control in Bulgaria by the 
revenue authorities of the National Revenue 
Agency (NRA), where it was found that they did not 
at all consider or pay very limited attention to 
subsequent expenditures on tangible fixed assets, 
without clarifying the methodological and 
technological issues of tax control in this aspect;

· The applicable in the field of independent 
financial audit and International Standards on 

4Auditing  and the Manual for the use of the 
International Standards on Auditing in the audit of 

5small and medium enterprises , which also do not 
consider the methodology and technology of 
control on the cost of repair and improvement of 
tangible fixed assets.

Based on the review of domestic and foreign 
specialized publications related to subsequent 
expenditures on tangible fixed assets and the 
applicable in the financial control practice 
procedures and standards, the scientific research 
concludes that there is a certain gap with regard to 
the technological aspects of control of the cost of 
repair, improvement, reconstruction and 
modernization of tangible fixed assets. Therefore, 
these issues represent scientific interest and the 
following exposition aims to clarify them.

From a theoretical point of view, the technology 
of financial control follows a certain pattern. In 
Bulgarian specialized literature financial control 
has traditionally been seen as a function of 
management and is presented as a process or cycle 

Technology of the 
control on the 
subsequent expenditures 
on tangible fixed assets
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6composed of specific elements . Based on these 
assumptions, in clarifying the structure of financial 
control its elements that are implemented in 
technological sequence within one control cycle are 
considered (Fig. 1).

Figure 1 presents in essence a universal 
technological model of financial control, which is 
valid for all types of financial control (including tax 
control, independent financial audit, etc.). From the 
point of view of this model, the improvement of the 

control practice on subsequent expenditures on 
tangible fixed assets, requires clarification of the 
normative regulation (in accounting and tax aspect) 
of this controlled object because technologically, 
financial control always implies comparison 
between the state of the controlled object and 
specific norms. In this regard, this study 
consistently deals with the regulations on the 
delimitation of the subsequent expenditures as well 
as their accounting and tax treatment.

 

 

Source: Donev, K. et al, Theory of financial control. Academic publishing house Science 
and Economy, Varna 2010, 54 p. 

Figure 1. Structure of financial control 
 

GÑPÑǾÖ ÒŌÒŌŊPOÑ 
ŎNÓÑŃPŒ ŎŅ ŃŎŌPǾŎÕ

Ĭ ÑÕÑŃPÒŎŌ ŎŅ ŌŎǾÖ  
ŎŅ ŃŎŌPǾŎÕ

HŇÑŌPÒŅÒŃMPÒŎŌ ŎŅ 
POÑ NÑOMQÒŎǾ C 
ŒPMPÞŒ ŎŅ POÑ 

ŃŎŌPǾŎÕÑŇ ŎNÓÑŃPŒ

FŎÖ ŐMǾÒŒŎŌ ĞÒŌŇÒŌŊ ŇÑQÒMPÒŎŌŒ
GǾMR ÒŌŊ ÞŐ M 

ŃŎǾǾÑŃPÒQÑ ŐǾŎŊǾMÖ

6     Dinev, M., Control in social management. First Edition. Trakia-M, 
Sofia, 1999, p. 18-30; Tomov, Y., Theory of control and auditing. 
Academic publ. Tzenov, Svishtov, 2002, p. 33-42; Donev, K. et al, 
Theory of financial control. Academic publ. Science and Economics, 
Varna, 2010, p. 36-55.

7   Rangelov, Е. Accounting and tax aspects of repairs and 
improvements of leased assets after the changes in VATA from 2013. 
Activ, 10/2013, p. 4-6.

Classification of subsequent expenditures on 
tangible fixed assets

Proper accounting and tax treatment of 
subsequent expenditures on tangible fixed assets 
depends on competently determining their type and 
grouping them according to their economic 
substance. Specialized publications rightly point 
out that in practice repairs and improvements are 
hardly distinguished, which is further complicated 
by the fact that they are often performed together - in 
improvement of tangible fixed assets repair 
expenditures are made, and vice versa. In such cases 
it is recommended, with the help of construction 
specialist, to draw up a "disjunctive balance sheet" 
for both types of expenditures and based on it each 
one to be treated in terms of accounting and tax, 

7according to its type .
Of course, it is not always necessary or possible 

to use expert with technical knowledge in 
construction to distinguish subsequent expenditures 
on tangible fixed assets. For this purpose, 
financial control bodies can perform precise 
logical analysis with detection of causal 
relationships in the following aspects: nature of 
the expenditures, particular purpose of the 
expenditures, reason for making them, desired or 
achieved effect. The results of this analysis should 
be compared with the specific legal definitions and 
criteria for distinguishing the subsequent 
expenditures to thus determine the type of 
expenditures – for repair or for improvement 
(reconstruction, modernization), or whether part of 
the costs incurred is for repairs and another part is 
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for improvement (reconstruction, modernization). 
In this regard, in Table 1 of the study are presented 
the normative definitions and criteria to distinguish 
the subsequent expenditures.

 
After the subsequent expenditures were 

properly identified and classified, their correct 
accounting and tax treatment require also to clarify: 
whether the expenditures relate to own or leased 
tangible fixed assets; whether tangible fixed assets 
are used only for business purposes or personal 
use is also at hand; when the subsequent 
expenditures relate to leased asset – there must be 
clarified whether they are at the expense of the 
tenant or at the expense of the landlord and will be 
covered by rents. Therefore, in the subsequent 
exposition the main accounting and tax aspects 
related to the subsequent expenditures of own and 
leased assets are addressed.

Improvements of leased asset 

In a number of specialized publications in 
periodicals in the country it is pointed out that in 
practice an approach has been established where 
improvements (reconstruction, modernization) of 
leased assets are accounted for as intangible fixed 
assets. This accounting treatment is not subjected to 
criticism and is supported by authors who offer 

8appropriate accounting entries for the purpose . In 
the study an analysis was made of the regulations of 
the National Accounting Standards (NAS) 38 
Intangible assets, and the thesis was hold that the 
improvements (reconstruction, modernization) of 
leased asset do not meet the criteria of the national 
accounting standards for intangible fixed assets, 
because they can not be separated from the rest of 
the assets and taken out of the patrimony separate 
from them, wherefore they should be presented as 

9current accounting expenditures .

Based on the thus conducted analysis of the 
accounting rules and the view expressed by 
accounting experts, the summarizing conclusion 
has been drawn that it is wrong improvements 
(reconstruction, modernization) of leased asset to be 
accounted for as intangible fixed assets, although 
for the purposes of charging corporate tax they  
form a tax intangible fixed asset.

In this part of the study are also discussed the 
main tax aspects of the improvement of leased 
assets under the Law on Corporate Income Tax Act 
(CITA) and the Law on Value Added Tax (VAT).

Improvements of own asset 

T h e  e x p e n d i t u r e s  o f  i m p r o v e m e n t 
(reconstruction, modernization) of own tangible 
fixed assets are accounted for as increase of their 
book value - at the expense of accumulated 
depreciation and if it is insufficient, they are 
reflected in an increase in the carrying amount of the 

10asset , i. e. capitalization of costs is performed. As 
for the useful life of tangible fixed assets, it should 
be assessed whether there are indications of its 
increase after the improvement. The mere 
improvement does necessarily change the useful 
life of tangible fixed assets, but if there are grounds 
for this, then it must be done.

In this part of the study a methodological 
11example  is presented related to the change of the 

useful economic life of own tangible fixed assets 
and recalculation of depreciation as a result of 
carried out improvements, whereas also the main 
tax aspects of the improvements of own assets under 
the Law on Corporate Income Tax Act (CITA), the 
Value Added Tax Act (VAT Act) and the Local Taxes 
and Fees Act (LTFA) are discussed.

Repair tangible fixed assets

The expenditures on repairs, through which the 
status of tangible fixed assets (own, leased or 

8     See Dushanov, I. Subsequent expenditure on property, plant and 
equipment, respectively fixed assets - recognition and their 
accounting. mag. Bulgarian accountant, 1-2 / 2011, p. 9; Matova-
Golovina, A. Accounting the cost of repair or improvement of fixed 
assets, leased or rented. mag. Aktiv, 9/2012, p. 6; Rangelov, E. 
Accounting and tax aspects of repairs and improvements of rented 
assets after the changes in VATA from 2013 mag. Aktiv, 10/2013, p.6.
9     This opinion was expressed by some authors-experts. See Dossev, 
Hr. Accounting and tax treatment for leased asset improvements. 
Available from: http://www.odit.info/?s=2&i=3488 [Accessed 
05.02.2013]

10     Besides this way of increasing the balance value of fixed assets in 
the case of capitalization of subsequent expenditures, also possible is 
a second approach: by writing off the whole accumulated to the 
moment depreciation and then by increasing the resulting book value 
by the incurred expenditures. Some experts believe that this method 
shall be preferred because it is less prone to errors.
11  The example was borrowed and updated. See Discussion 
A c c o u n t i n g  F o r u m ,  2 0 0 9 .  [ o n l i n e ]   Av a i l a b l e  a t : 
<http://www.odit.info/?s=6&i=188216&f=1> [Accessed 05 July 
2016].
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provided for use) for their normal operation is 
restored, are accounted for as current expenditures, 
which are deductible when they are documentary 
proved and relate to assets which the taxable 
person used for the purposes of his business.

Besides the presence of  documentary 
substantiation of the expenditures for repair, control 
bodies should establish whether these expenditures 
refer to assets that the taxable person uses for the 
purposes of his business, through logical analysis of 
business transactions, disclosure of causal 
relationships between the expenditures and the 
results of their performance by reference to the 
relevant tangible fixed assets and expertise of 
specialists. A combination of intuition, experience 
and good knowledge of the technology and methods 
of financial control by the inspection body is 
necessary in order to be able to reveal, for example, 
expenditures for repair of private property of the 
manager that are accounted for as expenditures for 
repair of the office, or the repair of private vehicles,  
presented as accounting  of repair of vehicles used 
by occupation.

Control bodies should pay particular attention to 
the expenditures on repairs carried out on vehicles 
(spare parts, repair work, painting and collision 
services), which are used for the purposes of 
management as they participate in the formation of 
the tax base on which tax is charged on the 
expenditures on maintenance, repair and operation 
of the vehicles under CITA.

Since the beginning of 2016 the issue of 
charging VAT on the personal use of assets has 
become topical in Bulgaria, although specific 
regulations that give rise to such tax treatment have 
been provided for in the VAT Act for years, but 
w i t h o u t  a n y  s e r i o u s  p r a c t i c e  i n  t h e i r 
implementation. In this regard, the study clarifies 
the provisions of the VAT Act that relate to the 
expenditures for the repair of vehicles, buildings 
and other tangible fixed assets (used repair services, 
spare parts, building materials and supplies), and 
which have to be taken into account in financial 

12control in this direction.

Repair or improvement of the leased asset at 
the expense of rent

These cases of repair of leased assets are well 
known in practice. With them there is a barter: the 
landlord provides the service "lease" for which he is 
paid in kind with a counter service "repair"; the 
tenant provides the service "repair" and receives 
leased asset.

According to the VAT Act, such activities are 
treated as a supply of a service that is not gratuitous, 
as there is deduction of the expenditures for repair / 
improvement against rent. The VAT Act provides 
for the following specific tax treatment in the case of 
repair (improvement) of leased asset at the expense 
of the lease: each party is a vendor of what it gives 
and purchaser of what it receives; both transactions 
are accounted for as sales; taxable event for each of 
the deliveries occurs in the general order; a delivery 
with an earlier date of occurrence is considered an 
advance payment on the second delivery.

In connection with the presented in Figure 1 
technological model of financial control and based 
upon the conducted analytical commentary on 
accounting and tax rules relating to repairs and 
improvements (reconstruction, modernization) of 
tangible fixed assets, the following conclusions 
have been made:

· Regarding the accounting and tax treatment 
of repair and improvement of tangible fixed assets it 
is of importance whether the tangible fixed assets 
are owned or rented;

· For the rented tangible fixed assets it is of 
importance whether the repair or improvement is 
gratuitous or for consideration (at the expense of the 
rent).

According to the examined technological model 
of financial control (Figure 1), in case of any finding 
of negative deviation from the norms an adjustment 
program should be drawn up, i. e. appropriate 
control action to the object of control shall be 
applied - depending on the jurisdiction and powers 
of the financial control body. In order to clarify the 
technology of financial control over the subsequent 
expenditures on tangible fixed assets, based on the 
presented model (Figure 1), later in the exposition 
also the feasibility of applying controlling actions 
by bodies for independent financial audit and the 

12      Interpretation of the NRA out. No. 20-00-15 / 22.01.2016 on the 
tax treatment under the Value Added Tax Act (VATA) on the use and 
separation of goods for personal use of the taxable person, the owner 
of employees.
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NRA revenues bodies, are successively clarified.

Control action of independent auditors

1. If it is found that in respect of expenditures for 
repair of tangible fixed assets with intrinsic value, 
there is a probability the enterprise to achieve 
economic benefit beyond that of the originally 
assessed standard performance of the particular 
asset, but they are still reported as current 
expenditures instead of being capitalized, then the 
independent auditor will have reasons to express 
reservations in the audit report as the requirements 
of the National Accounting Standards (NAS) 16  
Tangible fixed assets accounting, for the accounting 
of subsequent expenditures, have been violated, 
which will have impact on the financial results of 
the enterprise for the current accounting period and 
leads to violation of the accounting principle of  
“true and fair representation".

2. If the independent auditor found that 
subsequent expenditures on repairs has increased 
the carrying value of tangible fixed assets without 
any probability the enterprise to achieve economic 
benefits beyond its originally assessed standard 
performance of the particular asset, instead of the 
expenditures to be accounted for as current, 
reservations should be expressed in the audit report.

For example, such an event will be at hand if the 
head of the enterprise deemed obsolete the need for 
one of his own stores, and therefore in the 
accounting year it was converted into a shop 
(incurred expenditures are capitalized), in order to 
be sold more easily, but, due to reduced demand for 
retail space at the end of the accounting period the 
store has not yet been sold and from the price levels 
it became clear that its sale will bring loss in an 
amount greater than the cost of the improvement. 
Consequently, at the end of the year the 
reconstructed tangible fixed asset will appear in the 
balance sheet with a value exceeding its recoverable 
amount, i. e. it will be overvalued, leading to a 

13
breach of the principle of "prudence".

3. If it is found that expenditures incurred for 
improvements (reconstruction) of leased asset, 

whose value is significant, were accounted for and 
presented in the annual financial statements as an 
intangible fixed asset, the independent auditor has a 
reason for reservations in the audit report as the 
criteria of NAS 38 Intangible assets for recognition 
of intangible fixed assets are not met, which 
violated the accounting principle of "true and fair 
representation". 

4. The expenditures on repair and improvement 
(reconstruction) of tangible fixed assets could reach 
significant proportions and financial results could 
be manipulated with them by reducing their value to 
the desired level, which contradicts the principle of 
"true and fair presentation". Therefore, with respect 
to the subsequent expenditures it should be 
established whether they are actually incurred, 
whether their amount is real, whether they relate to 
real assets and whether these assets are used for 
business purposes or for personal use, respectively 
if any significant violations related to these 
expenditures were found they should be reflected in 
the financial statements, the auditor's report should 
be modified appropriately.

5. If an independent auditor finds a violation of 
tax rules relating to the expenditures for repair and 
improvement of tangible fixed assets, he/she should 
give appropriate guidance to the audited enterprise 
for the removal of tax violations as part of the so 

14
called "tax inspections" of the auditor , but in itself 
this is not a reason to modify the auditor's report.

Control action of the revenue authorities of 
the NRA

1 .  I f  e x p e n d i t u r e s  f o r  i m p r o v e m e n t 
(reconstruction, modernization) of own tangible 
fixed assets are found, which are not capitalized and 
are accounted for as current expenditures, the 
revenue authorities should correct the accounting 
financial result by increasing it for the purposes of 
the tax base for corporate tax.

Assessing whether the subsequent expenditures 
should be capitalized or accounted as current does 
not depend on the value of the underlying 

15
expenditures , but is based on an analysis of their 

13       The example ws borrowed and adapted. See Raynov B. Cost of 
improvements to fixed assets are not always capitalized. Dnevnik, 
2003 [online] .  Available from: ht tp: / /www.dnevnik.bg 
/biznes/2003/08/11/135364_razhodite_za_podobreniia_na_dulgotra
ini_aktivi/ [Accessed 06.07.2016]

14    In specialized literature is expressed the opinion that: "The tax 
inspection is an essential part of audit inspection" and "... the auditor 
is liable to the enterprise, by which he was hired to perform auditing 
for gaps in taxation." - See Dinev, Mihail and Lily Hristova. Audit 
control. Sofia ForKom Visulchev, 1992. p. 79 and 80.
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character and purpose, starting from the provisions 
of NAS 16 Tangible fixed assets. It should be borne 
in mind that the standard explicitly determines only 
part of the possible expenditures, which increase the 
efficiency of tangible fixed assets and the future 
economic benefits from them, in fact business 
practice is much more diverse, therefore in deciding 
on the accounting treatment of the subsequent 
expenditures (capitalization or current accounting) 
should mostly be taken into account their nature, 
economic substance and purpose, while respecting 
the fulfillment of the criteria for the realization of 
"economic benefit" with the use of an asset.

2. If an improvement of leased tangible fixed 
assets is established, in relation to which current 
expenditures are accounted for, the revenue 
authorities should correct the accounting financial 
result by increasing it for the purposes of the tax 
base for corporate tax, as these expenditures are not 
recognized for tax purposes, respectively according 
to CITA these expenditures should form a tax 
intangible fixed asset.

In connection with the provisions of the VAT 
Act, it should be determined whether the tenant has 
levied a tax on the gratuitous improvement of the 
leased asset made at the date of return of the asset 
with the improvement upon termination of the lease 
contract, and whether tax base for this purpose was 
properly formed.

3. With respect to the subsequent expenditures, 
whether treated as current expenditures or 
capitalized, it is important to establish whether they 
are documented properly and whether they are 
related to the business of the enterprise. This check 
is necessary both in terms of taxation under  the 
CITA and the taxation under the VAT Act. If it is 
found that there is no documentary grounding of the 
expenditures, that their size is increased or not 
related to the business of the enterprise, they must be 
used to increase the financial result for the purposes 
of the tax base for corporate taxation. In these cases 
tax credit in relation to the goods and services that 
form the respective subsequent expenditures on 
tangible fixed assets shall be refused.

Where, in respect of tangible fixed assets, for 
which subsequent expenditures were made, it is 
found that along with their use for purposes of the 

enterprise, there is also personal use, then they 
(repair services used, purchased spare parts, 
construction materials and supplies) should be 
included as part of the direct expenditures in the 
formation of the tax base of the delivery on 
providing the assets for personal use of the owner or 
staff. If this is not done, corresponding tax liabilities 
and interest should be charged.

4. According to the current Accountancy Act 
(effective as of 01.01.2016), the head shall be fined, 
and on the enterprise shall be imposed financial 
penalties for the accounting for non-existent 
expenditures, including repair and improvement of 
tangible fixed assets.

5. In case of expenditures incurred for repairs on 
vehicles that are used for the purposes of 
management, supervisory bodies of NRA must 
establish whether they are subjected to final tax on 
the expenditures under CITA, respectively, if not - 
the appropriate tax and interest on arrears should be 
charged. Administrative sanctions should also be 
provided for in cases where no tax declaration is 
filed for taxation of the expenditures a final tax.

Another model that can be used to clarify the 
technology of control on the subsequent 
expenditures on tangible fixed assets, presents 
the financial control as a process of examination 
of the objects subject to control. It shows the stages 
through which the process of financial control 
passes and the result obtained at each of them 
(Figure 2). This model makes it possible to 
systematize control guidelines and hypotheses to be 
verified by appropriate control methods based on 
data from relevant information sources.

For the purpose of this exposition interesting are 
the first and second stage of the model:

· Preparation for the control study – the 
directions of the control study are systemized 
according to the specifics of the subject of control 
and in accordance with the objectives and tasks of 
financial control exercised in the form of 
inspection;

· Study of controlled objects - in the course of 
the financial-control study legal and logical 
hypotheses are verified through appropriate control 
methods, based on data from relevant accounting 
and non-accounting information sources.

15     This view is shared by other authors. See Matova-Golovina, A. 
Accounting of the expenditure for repair or improvement of fixed 
assets, leased or rented. magazine Aktiv, 9/2012, p. 6.
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The cont ro l  s tudy  of  the  subsequent 
expenditures on tangible fixed assets must be an 
integral part of the financial control of tangible fixed 
assets, which takes place during an audit, inspection 
or examination, because in some cases the 
magnitude of these expenditures reaches significant 
proportions which can distort the financial results of 
the enterprise, the tax base for corporate tax and the 
magnitude of the tax credit, which is deducted from 
the VAT charged in determining the result for the tax 
period, if not treated properly. In the control practice 
verification of the subsequent expenditures on 
tangible fixed assets is often done together with the 
verification of the depreciation policy and the 
depreciation itself.

The control bodies should take special care with 
the object of control in the enterprises with main 
business engineering, construction, industry, ship 
building and repair, transport services or hotels, 
because in these areas the proportion of tangible 
fixed assets in the composition of the assets of the 
enterprise as a whole is large and often carries out 
subsequent expenditures, and their magnitude is 
significant. Although usually not reaching large 
sizes other enterprises also make subsequent 
expenditures, mostly in relation to vehicles and 
buildings (owned, leased or provided for use) 
because without these tangible fixed assets they can 

not realize their business.
Caution and thorough study of the expenditures 

for repair, improvement, reconstruction and 
modernization is required from control bodies even 
when at the stage of preliminary investigation and 
risk assessment upon audit it was found that internal 
control and financial accounting system of the 
enterprise are reliable and function effectively, 
because proper accounting and tax treatment of the 
subsequent expenditures on tangible fixed assets is 
largely based on judgments (for example with the 
classification of the expenditures on repairs and 
improvements) or on interpretation of specific 
accounting standards (for example whether the 
improvement of a leased asset meets the definition 
and recognition criteria for intangible fixed asset), 
which raises the likelihood of improper accounting 
presentation and tax treatment.

In addition to the so far considered technology 
of control on the subsequent expenditures on 
tangible fixed assets, on the basis of the model of 
financial control presented in Figure 1, in the next 
exposition in tabular form are codified the 
guidelines and hypotheses related to the subsequent 
expenditures, necessary for the realization of the 
financial-control study on the technological model 
presented in Figure 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

{ ◘ĵ ŉľś: Nikolova B., Modeling in the system of tax control. Dissertation for a doctoral 
degree. EU-Varna, 2012, 108 p. An analogy was made with the model of tax-control research 
process. 

 
Figure 2. Model of financial control research process 
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S` akd 2 
Guidelines and hypotheses for financial control study of the subsequent  

expenditures on tangible fixed assets 
 

Main directions  Specific guidelines and hypotheses 
1. Expenditures for 
repair of tangible fixed 
assets 

 

�  Documentary grounding and reliability of the expenditures – establishes 
sgd�`bbnt mshmf �enq�expenditures without availability of the required primary 
documents, as well as accounting for expenditures which do not correspond 
to the data in the available primary documents (different value, quality, 
quantity); 
�  Legality of the accounted expenditures: whether expenditures were 
accounted for repair of assets that are not used for the purpose of business; 
�  Adequate accounting treatment: whether subsequent expenditures, 
leading to the realization of future economic benefits beyond their 
originally assessed standard performance of the existing assets are 
accounted for as current expenditures rather than being capitalized. 

1-�Expenditures for 
improvement of tangible 
fixed assets 

 

�  Changes in the accounting estimates: whether there are indications of a 
change in the useful economic life of tangible fixed assets after 
improvement and whether they have been taken into account; 
�  Update of the amortization plan: whether after improvement of tangible 
fixed assets, the corresponding changes (useful economic life and book 
value) are reflected in the amortization plan and depreciation is corrected; 
�  Adequate accounting treatment: whether subsequent expenditures are 
capitalized instead of being accounted for as current expenditures, despite 
the lack of probability to realize future economic benefits beyond the 
originally estimated standard performance of the existing asset, just 
because they are mentioned in the NAS 16 Tangible fixed assets, as 
expenditures, which lead to improved future economic benefits of tangible 
fixed assets; 
�  Adequate tax treatment: whether subsequent expenditures, which lead to 
improvement (reconstruction, modernization) of leased tangible fixed 
assets have formed tax intangible fixed asset that is included in the tax 
amortization plan and is amortized with annual depreciation rate according 
to CITA; whether the tenant has levied VAT on free improvements of the 
leased asset at the date of return of the asset with the improvement upon 
termination of the lease contract and whether tax base for this purpose was 
properly formed. 
�  Documentary grounding, reliability and legality of the subsequent 
expenditures for tangible fixed assets with the nature of upgrades - 
similarly to p. 1. 

3. Expenditures for 
repair of vehicles, which 
are used in the 
management operations 

�  Observing the requirements of the Corporate Income Tax Act for final 
taxing of the expenditures: whether a declaration is filed with properly 
defined tax liabilities related to the expenditures for repair of vehicles used 
in the management activities. 

4. Expenditures for 
repair tangible fixed 
assets, which are used 
for personal purposes 

�  Observing the requirements of the VAT Act for taxing the private use of 
enterprise assets: whether they are included as part of direct expenditures 
in forming the tax base of the delivery on providing the assets for personal 
use of the owner or staff. 
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In connection with the clarification of the 
technology of financial-control study of the 
subsequent expenditures for tangible fixed assets, 
according to the model shown in Figure 2, also listed 
are means of control and information sources 
related to the expenditures for repair, improvement, 
reconstruction and modernization of tangible fixed 
assets:

I. Methods of control: different documentary 
checks (systematized, detailed, comprehensive, 
formal, arithmetic and substantial inspection, 
counterparty and mutual documentary check); 
amongst the means of de facto financial control 
appropriate are: inspection of tangible fixed assets, 
expertise, survey, interview, reference, written 
explanations, information from witnesses, control 
measurement and inventory; logical analysis, 
causal relationships analysis, trends, regularities, 
etc.

II.   Information sources:
· Trial balance - debit and credit turnover on 

account 613 Cost of acquisition of tangible fixed 
assets; debit turnover on the account 241 
Depreciation of tangible fixed assets; debit turnover 
on the accounts of group 20 Tangible assets and 
group 21 Intangible assets (account 219 Other 
intangible assets).

· Chronological payroll of the accounts of 
group 60 Expenses by economic elements and 
group 61 Operating expenses, as the subsequent 
expenditures for tangible fixed assets are initially 
accounted for at cost elements, then by function: the 
expenditures for repair are included in current 
expenditures for the accounting period and the 
expenditures for improvements are accounted for 
on the debit of the calculation account 613 Cost of 
acquisition of tangible fixed assets. Special 
attention should be paid to the turnover on account 
602 Cost of hired services as the subsequent 
expenditures for tangible fixed assets may be 
carried out by external specialized enterprises. 
When the repair is carried out in a commercial 
manner, usually accounts from group 60 Expenses 
by economic elements shall be completed with 
account 612 Cost of ancillary activity to which can 
be separated subaccount "Repairs". It is possible 
that the subsequent expenditures, incurred by the 
tenant are covered by the monthly lease payments 

within the term of the contract, whereas in this case 
account 651 Non-financial expenditures for future 
periods in which these expenditures are initially 
accumulated before being included in proportion to 
the expenditures for the current period must also be 

16 checked. 
·   The turnover on account 402 Suppliers by 

advances in respect of provided advances for 
making subsequent expenditures for tangible fixed 
assets;

· Accounts receivable (401 Suppliers and 411 
Customers, 404 Suppliers by supplies under certain 
conditions and 414 Clients by sales under certain 
conditions, 498 Other debtors, 499 Other 

17
creditors)  in connection with the settlement of 
reciprocal receivables between tenant and landlord 
in making subsequent expenditures at the expense 
of rent]

· Accounts reporting revenue from repair 
services from tenant to landlord, that are not 
gratuitous - account 703 Income from sale of 
services or account 709 Other operating income;

· Accounting depreciation plan and tax 
depreciation plan; 

· Primary accounting documents - invoices 
for repair services used and / or purchased 
construction materials and supplies;

· Disclosures to the Annual Financial 
Statements according to NAS 16 Tangible fixed 
assets;

· Protocol for VAT charged by the tenant at 
providing gratuitous repair service in respect of 
leased tangible fixed assets;

· Expert  assessment by construction 
engineers, technologists, technicians, mechanics, 
etc. for the nature of incurred subsequent 
expenditures for tangible fixed assets, as well as the 
actual amount of these expenditures;

· Insurance benefits and certificates from the 
competent authorities - municipalities, civil 
protection, fire protection, etc. for damaged tangible 
fixed assets as a result of natural disasters 
(earthquakes, floods, landslide of earth layers, fires, 
avalanches, etc.);

· Contracts for repairs and rental;

16    Evlogiev E. Subsequent expenditures on leased assets. magazine 
Accounting +, 8/2009, p. 12.
17   In accounting practices there are different variations in reporting 
the estimated relationship between tenant and landlord in connection 
with the repair carried out by the tenant, which is at the account on the 
monthly rent.

BULGARIAN JOURNAL OF 
BUSINESS RESEARCH



49

Technology of the control on the subsequent expenditures...

· Subdivision register for distinguishing the 
expenditures for repair from the expenditures for 
improvements, reconstruction and modernization, 
when committed in a bundle;

· Protocols from reception committees and 
usage permit as required by construction 
supervision in the case of improvement, 
reconstruction and modernization of the building, 
which is accounted for as tangible fixed assets or 
investment property;

· Plans and requests for repairs, list of defects 
and repair schedule]

· Protocol for carried out repairs of tangible 
fixed assets, signed by the assignor and the 
contractor of repair;

· Inventory of fixed assets.

Conclusion

As a result of the conducted study of the 
subsequent expenditures for tangible fixed assets 
and with a view to improving the technology of 
financial control over the expenditures for repair, 
improvement, reconstruction and modernization of 
tangible fixed assets, the following summary 
conclusions can be made: 

1. Improper accounting and tax treatment of the 
subsequent expenditures for tangible fixed assets 
can have a significant impact on the financial result 
of the enterprise for the accounting period and 
greatly deform it, which is why the expenditures for 
repair,  improvement ,  reconstruct ion and 
modernization of tangible fixed assets are an 
important subject to financial control.

2. Technological issues of financial control over 
the subsequent expenditures for tangible fixed 
assets have not been studied independently and in 
depth in the specialized literature, and current 
financial control practice regarding this subject is 
based on limited guidelines.

3. The purposeful clarifying of the technology of 
financial control over the subsequent expenditures 
requires to proceed from certain technological 
model of financial control, respectively for the 
purposes of this study were used two technological 
models: the first presents the process of detecting 
deviations from the norm and developing an 
adjustment program (Figure 1), the second – 
presents the process of realization of financial-

control study in respect of a particular subject to 
control by systematization of control guidelines, 
checking control hypotheses with appropriate 
means, on the basis of data from relevant 
information sources (Figure 2).  

4. The technology of financial control over the 
subsequent expenditures for tangible fixed assets 
includes: first, establishing accounting and tax 
treatment of the expenditures for repair, 
improvement, reconstruction and modernization of 
the inspected enterprise, using appropriate control 
methods and information sources by which to 
examine different hypotheses corresponding to the 
specified control guidelines; second, making a 
comparison with the statutory provisions contained 
in the applicable accounting standards, CIT, VAT 
Act, LTFA and separate provisions in other laws; 
third, disclosure of negative deviations and 
violations of accounting and tax norms; fourth, 
implementation of appropriate control action 
according to the powers of the financial control 
body.

5. Proper accounting and tax treatment of the 
subsequent expenditures for tangible fixed assets 
depends on proper differentiation and classification 
of the expenditures for repair, improvement, 
reconstruction and modernization of tangible fixed 
assets, which in turn implies methodological 
knowledge and skills of financial-control bodies for 
conducting logical analysis and detection of causal 
link between the expenditures and the results 
achieved.

6. The drawn up list of the expenditures, which 
lead to improved future economic benefits and are 
subject to capitalization in the NASS 16 Tangible 
fixed assets should not be construed as exhaustive, 
but only as an example, since business practice in 
this aspect is very diverse and can hardly be 
specified. In this sense, the principal approach to the 
subsequent expenditures for property, plants and 
equipment, adopted in the relevant international 
accounting standards much better corresponds to 
actual business practice.
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