
3 

CONTENTS 
 

ECONOMICS, FINANCE, INVESTMENT, ACCOUNTING  

THE DESIGN OF SCENARIOS THE STIMULATION BY REALIZATION OF SOCIO-ECONOMIC  

POLICY 

Тetyana Calinescu, Lidiya Аlуoshkina 

5 

ACCOUNTANCY PLANNING AND CONTROL – A NECESSITY OF MANAGEMENT PROCESS 

Blagica Koleva, Olivera Gjorgieva-Trajkovska 
 

10 

SYNERGISTIC JUSTIFICATION CAPACITY OFSOCIO-ECONOMIC EXCLUSION 
Ganna Likhonosova  
 

16 

THE PROCESS OF FINANCIALIZATION AS A STRUCTURAL IMBALANCE OF THE MODERN 

ECONOMY 

Nemanja Gligorijević, Miloš Stojanović, Edisa Brničanin 
 

22 

THE ROLE OF BILL OF EXCHANGE IN MONETARY POLICY OF THE CENTRAL BANK 

Milos Stojanovic, Nemanja Gligorijevic, Milica Cvetkovic 
 

28 

ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA IN COMPARISON 

WITH THE EUROPEAN UNION 

Vladan Ivanović, Marko Gašić, Goran Perić, Milica Krulj Mladenović 
 

33 

CATEGORY "BUSINESS" IN THE CONTEXT OF ACCOUNTING FOR BUSINESS COMBINATIONS 

UNDER IAS / IFRS 

Atanas Atanasov 
 

39 

ACCOUNTING FOR INTANGIBLE FIXED ASSETS 

Velika Bineva 
 

47 

BULGARIA’S TRADE RELATIONS WITH SUB-SAHARAN AFRICA COUNTRIES: BULGARIAN 

ENTERPRISES ATTITUDES 

Eduard Marinov 
 

52 

THE VOLUNTARY HEALTH INSURANCE IN BULGARIA IN 2014 AND 2015 

Nikolay Popov, Tsvetelina Petrova-Gotova, Rumyana Yaneva, Stefan Velikov, Andrey Kehayov 

 

58 

STUDY OF THE DYNAMICS OF INCOME OF MULTIPROFILE HOSPITALS FOR ACTIVE 

TREATMENT 

Rumyana Yaneva, Andrey Kehayov 
 

64 

MACROECONOMIC ENVIRONMENT AND SOCIAL INVESTMENT 

Blaga Madzhurova 
 

72 

DIFFUSION OF MEASURES AGAINST OVERDUE ACCOUNTS RECEIVABLES IN NON-FINANCIAL 

ENTERPRICES IN BULGARIA  

Galya Taseva-Petkova 
 

78 

TRADE RECEIVABLES AND LONG-TERM INDEBTEDNESS OF THE FIRMS TO FINANCIAL 

INSTITUTIONS IN CRISIS  

Galya Taseva-Petkova 
 

89 

A RECOMBINING BINOMIAL LATTICE APPROACH FOR OPTION PRICING WITH STOCHASTIC 

VOLATILITY AND RANDOM RISK-NEUTRAL PROBABILITIES 

Mitko Dimov, Zlatin Sarastov 
 

98 

BULGARIAN UNIVERSITIES AND THE OPPORTUNITIES OF THE OPERATIONAL PROGRAM 

„SCIENCE AND EDUCATION FOR SMART GROWTH” 

Venelin Terziev, Daniela Vezieva, Ekaterina Arabska 
 

106 

IMPACT OF PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES ON THE DYNAMICS OF LABOUR MARKET IN 

BULGARIA 

Venelin Terziev, Bogidar Lukarski, Ekaterina Arabska 

 

122 

VALUATION OF BANK FINANCIAL INSTITUTIONS WITH STOCHASTIC MODELLING UNDER 

THE DISCOUNTED CASH FLOWS METHOD 

Mitko Dimov, Hristiana Georgieva, Zlatin Sarastov 

130 



4 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

ИКОНОМИКА, ФИНАНСИ, ИНВЕСТИЦИИ, СЧЕТОВОДСТВО  

ПРОЕКТИРАНЕ НА СИМУЛАЦИОННИ СЦЕНАРИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СОЦИО-

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА 

Татяна Калинеску, Лидия Альошкина 

5 

СЧЕТОВОДНО ПЛАНИРАНЕ И КОНТРОЛ – НЕОБХОДИМОСТ НА УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС 
Благица Колева, Оливера Ѓорѓиева- Трайковска 

10 

СИНЕРГИЧНА ОЦЕНКА НА КАПАЦИТЕТА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО ИЗКЛЮЧ-

ВАНЕ 

Анна Лихоносова 

16 

ПРОЦЕСЪТ НА ФИНАНСИАЛИЗАЦИЯ КАТО СТРУКТУРЕН ДИСБАЛАНС В МОДЕРНАТА 

ИКОНОМИКА 
Неманя Глогориевич, Милош Стоянович, Едиса Брничанин 

22 

РОЛЯТА НА МЕНИТЕЛНИЦАТА В ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА НА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА 

Милош Стоянович, Неманя Глигориевич, Милица Цветкович 

28 

АНАЛИЗ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ В СРАВНЕНИЕ С ЕВРО-

ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Владан Иванович, Марко Гашич, Горан Перич, Милица Крули Младенович 

33 

КАТЕГОРИЯТА „БИЗНЕС“ В КОНТЕКСТА НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА БИЗНЕСКОМ-

БИНАЦИИТЕ СПОРЕД МСС/МСФО 

Атанас Атанасов 

39 

СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

Велика Бинева 
47 

ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ДЪРЖАВИТЕ ОТ СУБСАХАРСКА АФ-

РИКА: НАГЛАСИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ 

Едуард Маринов 

52 

ДОБРОВОЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 Г. И 2015 Г. 

Николай Попов, Цветелина Петрова-Готова, Румяна Янева, Стефан Великов, Андрей Кехайов 

58 

ИЗСЛЕДВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ПРИХОДИТЕ НА МНОГОПРОФИЛНИТЕ БОЛНИЦИ ЗА АК-

ТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

Румяна Янева, Андрей Кехайов 

64 

МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

Блага Маджурова 

72 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ СРЕД НЕФИНАНСО-

ВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ  

Галя Тасева-Петкова 

78 

ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ И ДЪЛГОСРОЧНА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ  НА ФИРМИТЕ КЪМ ФИНАН-

СОВИ ИНСТИТУЦИИ ПРЕЗ КРИЗАТА 

Галя Тасева-Петкова 

89 

ПОДХОД НА РЕКОМБИНИРАНО БИНОМНО ДЪРВО ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОПЦИИ СЪС СТО-

ХАСТИЧНА ВАРИАЦИЯ И СЛУЧАЙНИ РИСК-НЕУТРАЛНИ ВЕРОЯТНОСТИ 

Митко Димов, Златин Съръстов 

98 

БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУ-

КА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 

Венелин Терзиев, Даниела Везиева, Екатерина Арабска 

106 

ВЛИЯНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ СЛУЖБИ ЗА ЗАЕТОСТ ВЪРХУ ДИНАМИКАТА НА ПАЗАРА НА 

ТРУДА В БЪЛГАРИЯ 

Венелин Терзиев, Божидар Лукарски, Екатерина Арабска 

122 

ОЦЕНЯВАНЕ НА БАНКОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ПОСРЕДСТВОМ СТОХАСТИЧНО 

МОДЕЛИРАНЕ ПО МЕТОДА НА СКОНТИРАНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ 

Митко Димов, Христиана Георгиева, Златин Съръстов 

 

130 

 



5 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ  MANAGEMENT AND EDUCATION  

                TOM XII  (1)  2016                                                                                                       VOL.  XII  (1)  2016  

 

 
 

 

 

THE DESIGN OF SCENARIOS THE STIMULATION BY REALIZATION  

OF SOCIO-ECONOMIC POLICY 

 

Тetyana Calinescu, Lidiya Аlуoshkina 

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА СИМУЛАЦИОННИ СЦЕНАРИИ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СОЦИО-ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА 

 

Татяна Калинеску, Лидия Альошкина 

 
ABSTRACT: It is proved that the modern states are social. Therefore, each has the reference-points of 

socio-economic policy and scenarios of development. It is underline, that a scenario design has the specific, 

which foresees embodiment of synergistic methods of planning, prognostication and management. The main task 

in the design of socio-economic policy there is determination of reference-points and technologies of stimulation 

the chosen strategies of development. The task of researchers is folded not only in the search of new instruments 

of design the scenarios of development the socio-economic policy, but also in its sufficient adaptation to the 

terms of modern time, to exposure of defects which brake incessantness of scenarios and interfere the rapid 

reacting on the change of priorities in the economy of the state. It is recommended to be concentrated on 

scenarios, in basis of which there is thought of paradoxes, resource and modern thought. It is underlined that 

necessity of choice the priorities orientated on an account as type of result, the resource for the receipt of result, 

and consumers of this result. For successful realization of socio-economic policy is need to be oriented on the 

last criterion, what is fallow the interests of human. For realization of stimulation it is needed not only to create 

the special funds for realization of thematic conferences, increase of professional, educational level, but also to 

inform the population of positive changes, which take place under act of realization of those tasks which are 

certain a socio-economic policy. Other aspect of stimulation is an orientation on young people and they loyalty 

to those values¸ which are pulled out today by society. Such approach is taking into account the receipt of useful 

information which must be brought over to realization of socio-economic policy, to allow correctly defining 

directions and forms of stimulation.  

Keywords: design, scenarios, stimuli, socio-economic policy, capacity, satisfaction of interests, choice of 

priorities, results, resources, citizens, useful information. 

 

Introduction 

 

The modern states, without an exception, are 

social. It is means that is why each has the 

reference-points of socio-economic development, 

which change under act of those associations, 

unions and other processes of integration, 

internationalization and world globalization.  

 

Analysis of the last investigation and 

publication 

 

In Ukrainian scientifical and methodical 

literature today there is not privation of 

publications concerning to reformation [1], 

realization [2] and balancing the policy of socio-

economic development [3, 4, 5] country and its 

regions on the whole. And also there is not 

privation in the design of scenarios the  

transformations and changes of socio-economic 

space [3, p. 230 - 281; 6, p. 260 - 270]. However, 

there is a problem in determination of reference-

points the socio-economic policy, technology of 

its changes according of selected stimuli. 

Therefore the purpose of this research is 

determination of reference-points and 

technologies of stimulation the chosen strategies 

of socio-economic development. 

 

Exposition of basic material 

 

Now a scenario design is a repressing 

instrument which gets out majority by research 

workers and practices [3, p. 232; 6, p. 260, 261] 

for planning, prognostication and research of 

conduct the socio-economic systems and 

processes; also for constructions of separate 

trajectories of development, for evaluation of 
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influence the different factors and correct choice 

of a special reference-points and priorities. The 

calculation of different scenarios there can be an 

enormous amount, but to its basic descriptions to 

relate a possibility to correct and to coordinate a 

mass actions, to check risks and send the 

processes of vagueness in a predictable line. It 

should be said, that today a scenario design has 

the specific, which foresees embodiment of 

synergistic methods of planning, prognostication 

and management at the same time. Valuable in 

such approach is that it’s to give the possibility 

to educe stimuli which will allow most 

effectively providing the directed socio-

economic development. 

The basic setting of any scenarios is 

determination of main priority directions of 

development taking into account the endogenous 

and exogenous factors of influence and choice by 

a criterion for the evaluation of end-point [7]. 

Exactly the semantic complex filling of scenario 

approach (procession, dynamic, adaptation, 

flexibility, consolidation, information, indicator 

and institution) is allowed in one moment to 

overcome most directions of socio-economic 

policy. Thus the arsenal of new instruments is 

appeared usually on basis of existent scenario 

methods. Therefore a task is folded not only in 

the search of new instruments of design the 

scenarios of development the socio-economic 

policy, but at its sufficient adaptation to the 

terms of modern time and exposure of defects 

which don't give to move incessantness of 

scenarios and rapid reacting on the change of 

priorities in the conditions of transformation 

processes in the economy of the state. 

The methods of preparation of scenarios 

should have on the special attention. And it is 

here expedient to distinguish the method of 

generating the ideas that related to the reflection 

[8, 9, 10]. Some authors are concentrated on such 

its additions as "brainstorming", morphological 

analysis and "synectic" [6, p. 268 - 270]. Most 

from it are used in foreign American and Swiss 

practice, but all of it’s related with human 

reflection. Therefore it is recommended to be 

concentrated on scenarios in basis of which is it’s 

founded: 

А. The thought of paradoxes (by something 

absurd, radically opposite, because take for basis, 

but can take a place [11, p. 1087]). Its means, 

that need to acknowledge on the existence of 

paradoxes and management by its. 

B. Resource thought, what going out the 

presence of human, material and non-material 

capitals: present and perspective. In this aspect is 

very successfully to work the methods of 

exposure the hidden [12] (frozen, uninvolved) 

strategic resources, which lose the activity and 

mobility during the time. And this means, that its 

efficiency and productivity of the use go down. 

Therefore necessary to take into account not only 

positive parties it’s bringing in the future, but 

also negative effect which can bring its involving 

to realization of socio-economic policy. 

C. Modern thought which taking into account 

existent new world and national tendencies. But 

in this situation need to follow the past 

experience, without which it is not possible to 

build the future. 

Main in a scenario design there is a choice of 

indexes, indicators, end-point or parameters 

which would answer the real socio-economic 

terms of life. And also that were always actual, 

dynamic, universal (independent of changes the 

external and internal environment) and to include 

the criteria of evaluation the efficiency. Also 

need to be attention and to know that scenarios 

are need be prepare maximally reliable which do 

not require substantial changes and corrections in 

further realization, because they should to 

include the extrapolation of the past and  taking 

into account relevant already happened events 

[13, p. 141, 315]. Purpose of any scenario is to 

define when and how will be destruction of 

certain reference-points, if there will be no 

interferences, and to show today’s consequences 

and assumptions which can be taken into 

account.  

The most indicated requirements are 

answered for determination by the index of 

"capacity". (Vr) – is it maximally possible size or 

amount anything [11, p. 207]. It is means, that a 

capacity is a complex index, to which it is 

possible to include all volume of resources, 

including connection between its and factors 

under pressure of which to change its structure 

and priority. In a general view a capacity has 

responds to the request:  

Vri(t) ≥ Vri(t2) - Vri(t1),  (1) 

where Vri – it is a capacity of і- resource 

priority; 

t – it is a span of time, in which to watch the 

conducted changes. 

When is 

Vri(t) ≤ Vri(t2) – Vri(t1),  (2) 

so is needed to pass to the design of scenarios the 

changes of reference-points in realization of 

socio-economic policy. 
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For corrected estimate the necessity changes 

of reference-points is needed to have the 

optimally formed mechanism and certain stimuli 

its realization. But in the conditions of constantly 

changeable priorities (especially for modern 

status of development economy of Ukraine 

status) it is to do are sufficiently difficultly. But 

in a foreign economy already long time ago was 

underlined the necessity of choice of priorities 

that orientated on the account of three criteria 

[13, p. 200]:  

1) it is a result (to the products, favors);  

2) it is a function, type of a resource, that 

necessary for the receipt of result;  

3) it is a market, classes of consumers which 

are determined for geographical location.  

Each of these criteria has the dominant value, 

and at certain terms, in a connection with other 

components can lose the positions. Therefore for 

every situation it can be the offered grades, when 

is given advantage one or to other criterion. 

However, despite on already offered R. Аckoff 

the sequence of criteria, for successful realization 

of socio-economic policy is needed to be always 

oriented on the last criterion which is sent to the 

account of human interests. Exactly on it’s to 

account other aspect which to include the 

efficiency of mechanism realization any policy. 

It is means that consist from the stimulation of its 

performers. 

Surely, it is important to have of the same 

type stimuli for every case that to have the 

opportunity to measure for identical approach the 

efficiency of the involved stimuli. But such 

approach is impossible, because every region has 

the specific factors which do not enable valuably 

to realize a socio-economic policy. By an 

example there is a situation in Ukraine, which 

shows that every region develops in the system 

of measuring on criteria’s: result, resources and 

populations (fig. 1). And these criteria in every 

region are different. And its means that to use the 

same system of stimuli it is impossible, because 

the consequences of application identical stimuli 

to all for Ukraine are appeared little use. But 

with definiteness can to assert that for a main 

reference-point in any situation need to choose a 

population.  
 

 
 

Е – it is an index of efficiency of realization of socio-economic policy for some period n; 

Еrez. – it is an index of efficiency of the chosen measuring devices of results of achievement of certain socio-

economic indicators for the same period; 

Еres. - it is an index of efficiency of the use of the chosen resources in continues certain term; 

Еpop. - it is an index of efficiency of satisfaction of interests of population for chosen period; 

Еrez., Еres., Еpop. - it is a trajectory, which is described by the vector of efficiency of realization the socio-

economic policy. 

 

Fig. 1. Different of measure the criteria of evaluation the functioning and realization the socio-

economic policy. 

Sourse: It is worked out by authors 

 

Resources 

Type of result 

Population 

Еrez. 

Еres. 

Еpop. 
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Trajectory of efficiency the realization of 

socio-economic policy, as shown on fig. 1, can 

have different aspiration, but must be maximally 

positive. If  its has a negative tendency, then it 

follows to accept stimulating and encouraging 

measures in relation to achievement of the set 

priorities or to change the scenario of realization 

to the terms of transformations, which are carried 

out in society. 

Stimulation - it is one of main instruments 

that need constantly to use for the satisfaction of 

interests not only performers of the chosen 

scenarios, but also for those, on satisfaction of 

whose requirement is counted a socio-economic 

policy. In an order to carry out stimulation the 

most effective method it is not needed only to 

create the special funds for realization of 

thematic conferences and to increase of 

professional, educational level those, who carry 

on similar activity. But it is need to inform the 

population of positive changes, which take place 

under act of realization of those tasks and 

achievement of priorities which are certain a 

socio-economic policy. Such strategy of 

realization will allow to encourage to 

implementation of the set reference-points is not 

only the wide circle of public  people and to 

bring over to work other professionals, but also 

to distinguish main problem aspects and quickly 

to react on changes which take place in society.  

Other aspect of stimulation is an orientation 

on young people and they loyalty to those 

values¸ which are pulled out today by society, 

and priorities which is to sent modern socio-

economic policy. The satisfaction of interests the 

rising new generation which has other 

requirements to life, it is a way, which will allow 

deciding most questions which was today 

accumulated in Ukrainian society. It is means to 

diminishing of internal and external migration, to 

escape of professional shots from a country, 

reduction of unemployment the graduating 

students of high school, the possibility of receipt 

the professional knowledge of higher 

qualification for those  

specialties that require today modern society and 

so on.  

 

Conclusions 

 

The encouragement to implementation of 

socio-economic policy of wide circle of 

population is underlined, that:  

а) it is not possible to attain and successfully 

decided the tasks of socio-economic policy, if 

not taking into account the requirements of 

citizens and their attempts to be attached to its 

implementation maximally; 

b) society, which accept wide participation in 

execution and realization of socio-economic 

policy are divided together with all nation 

responsibility for maintenance of all socio-

economic, ecological, democratic blessings and 

natural environment. It means, that they answer 

for quality of the life. 

c) every participant of this process, which 

independence from results, are getting satisfies 

from general labor and feeling of forward 

movement due to it. And this development 

forward  is not take a move so much due from 

that what have now, but from that, what can be 

done, coming from present participation; 

d) the citizens have the opportunity to deepen 

the perception of that, how their conduct 

influences on efficiency of realization the socio-

economic policy. They have the opportunity to 

introduce the ideals and personal advantages in 

the decision of public tasks and, thus, improve 

quality the general standard of living; 

e) every citizen are getting access to the 

decision of tasks the socio-economic policy; to 

enjoyed from the personal development, because 

everybody in the process of general public labor 

is enriched by new knowledge in relation to other 

quality of life. It means that everybody can 

perceive other transformations and reforms, 

which can take place in the future. 

Just the same approach takes into account 

authenticity of receipt the useful information 

from each, who is brought to realization of socio-

economic policy, to allow correctly defined 

stimuli in relation the new reforms and 

transformations in society and to bring up the 

real patriots of the national business and society.  
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ABSTRACT: Taking into account the extremely dynamic changes in the capital market, capital owners and 

investors need reliable and independent assessment of the financial statements of enterprises that are subject to 

their interests. Thus, the need for organization and management of internal controls on financial operations of 

most enterprises imposed by unstable operating environment, everyday challenges and unforeseen changes in 

growth and development of enterprises, and the risks to which expose them further emphasizes its importance to 

the effective planning and accounting control. Due to the importance of a given topic, below the implemented 

work will direct the basic object of research toward realization of empirical goals focused on displaying, ex-

plaining and analyzing the structure and implementation of accounting planning and control as a necessary part 

of the management processes in the operation of a modern company. 

Key words: accounting, control, management, planning, analysis, process. 

 

Introduction 

 

For a longer period the attention is turned to 

the quality of enterprise management by the agile 

and professional management, in order to 

acheive effective growth and development and 

attracting and retaining the competitive position 

of the chosen market. Internal, accounting plan-

ning and implementation of control significantly 

contribute to effective management in organiza-

tions. Without timely and accurate control of fi-

nancial operations, the management will not be 

in a position to properly direct the company to-

wards its goals, that basically have to lead to the 

development of operations and the stability of 

the system of the company. Given that the pro-

cess of controlling and analyzing financial opera-

tions can not exist in isolation, forming part of 

their framework, the management should allow 

the process of controlling and planning to be re-

viewed regularly, regarding to pursue an optimal 

system, and above all to have reliable system of 

management with enterprises.  

 

The base of accountancy planning  

 

Accounting planning as an integral part of the 

overall planning process, is a process of spear-

heading general and specific objectives, policies 

and strategies in formal quantitative projections 

in order to offer assistance to management in the 

process of managing the activates in the compa-

ny.  

As such, it is related to the following activi-

ties (Joksimović, Žarkić, Bogojević Arsić, 2009):  

 Specification and implementation of the 

general and specific objectives of the enterpris-

es; 

 Identifying strategies for the realization of 

the set goals; 

 Developing long-term financial plans at 

the level of the enterprises and the level of the 

strategic business units; 

 Specification of the short-term operational 

plans or budget identified in budgetary units; 

 Establishing a system of periodic report-

ing on the performance in the centers of respon-

sibility; 

 Control of the realization of the plans 

which include a comparison of the planned and 

the realized, identifying concessions, clarifying 

them and taking correction activities that involve 

a revision of the set up plans. 

  

From a point of view for the length of time to 

which the plans are made, accounting planning 

can be divided into (Ehrhardt, Brigham, 2011): 
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 Strategic planning (more years) – a projec-

tion of global objectives of the senior manage-

ment levels; 

 1 year tactical planning – development of 

global objectives of product groups; 

 Operational planning for a shorter period of 

time.  

 

The planning of the objectives and selected 

strategies in formal – quantitative screenings take 

place within the accounting planning in form of 

profit plans or budgets. The most detailed busi-

ness planning is implemented within the account-

ing operational planning, whether presented as a 

description of the deliberate targets and business 

or financial purposes or are formalized in the 

form of relevant accounting statements. 

 

Elements of managing the accounting con-

trol and planning  

 

The management of enterprises basically aims 

to improve the results of operations and to in-

crease job security. Within a given theoretical 

views, highlights the growing number of ele-

ments, of which may depend the implementing 

of accounting, financial control in the enterpris-

es, whose control functions generally depend on 

the decisions of the management, from daily to 

strategic.  

The elements represent a broad framework, 

which the management of enterprises can organ-

ize and implement in the enterprises. It is im-

portant to point out that certain elements of man-

agement are shown as a framework for establish-

ing internal accounting operations.  

Their establishment in the size of enterprises 

and the volume, depends on the vision of the 

management and control of the programmed ex-

penditures.  

Basically, the more comprehensive is the con-

trol, with multiple levels of security, the greater 

the cost. But in that case there is a higher degree 

of security for the work and operation of enter-

prises. (Pic.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 1. Elements of management approach  
 

Source - Žarkić Joksimović N, Bogojević Arsić 

V.2009: Accounting, Faculty of Organizational Sci-

ences, Belgrade, pp.11-43 

 

Above all, management of enterprises should 

bring long-term strategic plan. It is necessary to 

develop strategic thinking. In general, it is com-

posed from (Needles, Powers, Crosson, 2011): 

 

 Vision management; 

 A mission that defines management; 

 Analysis of substantial performance of 

the company and the market; 

 Internal and external information; 

 Using Social Networks; 

 Cooperation with everyone in the man-

agement team; 

 Positioning and communication; 

 Intuition and response; 

 Evaluation; 

 Determination; 

 Risk management; 

 Commitment and flexibility of manage-

ment. 

The management should take care of achiev-

ing the set goals while working in the company 

that he/she manages. To achieve bigger efficien-

cy, it is necessary to be existent and integrated 

long-term and short-term tactics and strategies.  

Therefore, the management must focus on useful 

information. 
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Enterprises that invest in their employees, as-

pire to greater success than those who do not. 

Known fact is that inexperience and lack of qual-

ification of the employees have a major impact 

on the occurrence of errors in the work. 

The form and content of audits, financial 

statements in Counties of market economies with 

developed practice of accounting, are mutually 

different only in certain variables.  

However, based on the facts, it is important to 

emphasize that the company that has no effective 

problem on successive accounting plan, is un-

likely to have any effective and efficient process 

of growth and development. 

 

Accountancy control as a part of manage-

ment 

 

The quality of accounting operations depends 

on the application of rules and the fully engage-

ment of the accountants. Professionalism de-

pends on the objectivity of the courts and the 

views of the accountants, quality assessment in 

applying the auditing standards, as well as the 

impact and practicality of standardized account-

ing operations.  

Accounting operations, control and planning 

are necessary for cooperation of staff and man-

agement of the company, in order to obtain a suf-

ficient quantity of information and data, neces-

sary for performing their duty in accounting con-

trol and planning. 

The best way to maintain an atmosphere of 

mutual trust and cooperation is if internal control 

adopts a participatory approach, where the work 

and objectives are transparent and at any time 

there are professional relationships.  

The professional approach of auditors also 

remains a fundamental feature, and the control 

should be adjusted to the circumstances and to be 

based on the assessment of control risk, also to 

provide information about internal controls that 

is not the only goal of the auditor.  

Accordingly, procedures and methodology 

need to be on a par with International standards 

of professional practice of internal control, and 

with the International standards for accounting 

operations. However, methodologies and proce-

dures must be within a best practice of operation, 

reflecting the changes in the legal and auditing 

environment.  

Within this framework, internal accounting 

control is an activity that provides independent, 

objective assurance and it has advisory activity, 

aimed at the enhancing the performance and im-

provement of the performance of the company. 

Every accountant is obliged to take care (be-

sides his daily duties and tasks), and to under-

stand all the changes within the methodology and 

practice at work.  

Meanwhile the external auditors check the re-

liability of financial, accounting statements and 

operations, which depend on the financial system 

and application of accounting regulations in the 

company.  

External controls contribute to the efficient al-

location of rare economic resources with respect 

to financial reporting standards, audit, quality 

control, ethical conduct and regulating the con-

duct of accountants in the enterprises.  

Moreover, it is necessary to perform training 

and education to the mentioned staff, so that it 

can be highlighted in the context of professional-

ization of the work.  

The opinion of the people performing ac-

counting control, needs to ensure not only the 

reliability of the accountants work, but also the 

reliability of the financial statements, in whose 

preparation participate the accountants them-

selves.  

Considering the focus of the audit, we can see 

that the work of the accountant is actually asso-

ciated with the financial statements that are sub-

jects to the services of certified auditor and ac-

countants in enterprises.  

Accordingly, the purpose of accounting con-

trol and analysis of accounting statements, which 

are made under international accounting stand-

ards and policies, should have an approach that 

will enable the management to have an opinion 

on the financial statements. 

An effective system of internal control, 

should possess characteristics to established 

standards, measures implemented through suc-

cess, it needs to analyze and compare the 

achieved results in terms of already established 

standards, to take account of the program of cor-

rective activities and to analyze and revise the 

standards. 

Also, another important feature is the cost of 

time and money as the most important resources 

of a company. With these resources we can 

measure the success in terms of intended results. 

The last characteristic, is the ratio of non-realized 

objectives and costs of the established controls.  

Here, we should point out the fact that too 

much control is too expensive and counterpro-

ductive for management enterprises, posing an 

unnecessary risk for the enterprises.  
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Accountancy planning and control for the 

needs of the management process 

 

In the service of managing the accountancy 

planning and control, the management contrib-

utes to efficient decision making, for which the 

areas of work should be extensive, despite the 

investigations of accounting data to include veri-

fication of compatibility with the law, assessing 

financial risks, discovering unethical accounting 

operations and errors.  

However, depending on the requirements and 

need of the management, as well as the structure 

and size of the company, the scope of controlling 

the accounting operations significantly differs. 

Controlling as a part of the management, usually 

is carried out through the following activities 

(Lee, 2011):  

 Review of the accounting system and the 

internal control system; 

 Examination of financial and business 

information – identifying, classifying and 

reporting on the data provided; 

 Examination of efficiency, effectiveness 

and thriftiness of the management deci-

sions – examination of compliance with 

the law and professional accounting 

regulation, as well as the policy of the 

management in control of it. 

 

However, despite the infrastructure assump-

tions that ensure that the accounting process in 

the organizational context must be effective and 

efficient, the quality of accounting planning and 

controlling further affect the working assump-

tions which appear as significantly important 

outcomes in the process of accounting. These 

assumptions include, foundation of the process 

of accountancy planning with the established 

business policy of the company, general and spe-

cific objectives of the company, as well as the 

decisions of the management. 

 

Results of the analysis 

 

Regarding the implemented quantitative anal-

ysis within the preparation of this project, there 

are several short and simple questions for the 

selected respondents (business executives), with-

in which it is necessary to note the importance of 

the effective management process through the 

functionalities of accounting planning and con-

trol, taking into account the degree of familiarity 

of respondents (managers of enterprises in the 

Republic of Macedonia) with the given issue of 

examination. 

The given research is implemented in January 

2016, which covers 103 enterprises from the ma-

jor cities in Republic of Macedonia, including 

Skopje, Kumanovo, Bitola, Ohrid and Strumica. 

The results of the answers given from the select-

ed participants (managers) are published in the 

project mentioned below, in a form of a report, 

concerning the effectiveness of accountancy 

planning and control as a necessary part of the 

management.  

The different answers to the question `What 

activates of the accountancy planning and control 

are the most important for the need of the man-

agement process in the company` are listed in the 

table 1.  

 

Table 1. Activities of accountancy planning and 

control 

 
Activities of accountancy 

planning and control 

Rate Rank 

1. Assessment of the financial 

operations of the company 
78,8%  1 

2. Creating information for 

planning and cost control 
65,2% 2 

3. Information relating to valua-

tion of inventories 
61,7% 3 

4. Information for the planed 

financial result 
61,3% 4 

5. Coordination of the business 

activities 
58,6% 5 

6. Evaluation of effectiveness of 

the system of planning and con-

trol 

      

44,7% 

13 

 
 

According to this research even 79% of the en-

terprises in Macedonia believe that the most sig-

nificant activity of accountancy planning and 

control is evaluating the financial performance of 

the company. In addition, by importance are fol-

lowed the activities of creating information for 

planning and cost control which represented 65% 

of respondents, information about the valuation 

of inventories up to 62%, information for the 

financial result 61% and coordination of the ac-

tivities of the business entity 59%. The table 

shows that the percentage is small (45%) for the 

respondents that agreed that there is significant 

activity and effectiveness of the planning and 

control in the management process. 
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In order to effectively respond to the needs of the 

management, planning and accounting control 

within the implementation activities, implement 

different approaches. Putting the pace of work, 

uncertainty and scope of the business operations, 

accounting control as part of the management 

process leads to the selection of adequate access 

to a certain area of operation. Therefore, the ac-

counting control and planning as a management 

process can be used with the following ap-

proaches: 

 Access check – implies that the reviewed 

documentation on the basis of which are 

registered the business developments 

and are compiled the accounts, are au-

thenticated by the internal control; 

 Access confirming the need for a review 

of accounting statements and all busi-

ness activities and determining compli-

ance with the established standards and 

procedures of operation; 

 Systemic approach based on synthesis 

and upgrading of previous approaches, 

by which we apply modern approaches 

to accounting management; 

 Cyclical approach concerning the pre-

cise classification of accounting transac-

tions within the specified cycle, requiring 

knowledge of the flow of work and the 

manner of accountancy planning;  

 Access to risk assessment approach 

which is used as a result of dynamic per-

formance, full with uncertainty and 

risks; 

 Matrix approach as a tabular view of 

important management decisions, deci-

sions and choices, with which its 

achieved an accounting visibility and 

comparability. 

 

Adapting to the modern way of operation, ac-

counting functionalities evaluate all risks of op-

eration and management, managing with the 

company, offering advisory role in governance, 

management and reducing threats to the smooth 

operation of enterprises.  

However, the application of the approaches 

above within the accounting operations and con-

trols should allow a proper assessment of man-

agement activities in enterprises. 

On the basis of these activities, we can im-

plement suggestions and guidelines for further 

actions in order to increase added value and im-

prove the functioning of the enterprise.  

Conclusion 

 

One of the most important managerial func-

tions is actually planning, which in fact is the gap 

between the point where the company currently 

is and the point where it wants to be. It is actual-

ly a complex process requiring to determine the 

directions of action and rulings are based mostly 

on given objectives, knowledge, accurate and 

precise estimates. Planning also includes a selec-

tion of missions, goals and actions to realize and 

requires a decision or a choice between alterna-

tive future activities of the enterprise. 

Therefore, operational accounting planning is 

an expression of striving to perform precise op-

erationalization of what was intended at the top 

and which gives expression to the strategic plan-

ning of the budget or financing businesses. 

Short-term plans must be coordinated with 

long-term plans. Advance planning through the 

budget largely excludes the possibility of produc-

tion or non-production costs, to get out of control 

of the effective management.  

Based on the data above, it is interesting to 

mention the fact that in order to define the total 

planned expenditure on organizational units of 

enterprises as a cost centers, it is necessary to  

have the planned primary and planned secondary 

costs for each organization unit. In fact, the un-

ion of primary and secondary costs by organiza-

tional unit aims to establish the planning calcula-

tions of total costs per organizational units, and 

the planned cost of using effects in organization-

al management units. 

The accountancy control or controlling the 

accounting operations and activities, is highlight-

ed as essential management function in the pro-

cess of managing the operations of enterprises, 

defined by the management. 

The secondary role of the management, with 

additional functions within the accountancy op-

eration and control are based on the measures 

proposed to improve the process and eliminate 

the weaknesses and shortcomings, so that the 

performance of the enterprise can improve, and 

to reduce risks at the level that would be ac-

ceptable for the enterprise. 

Within this framework, the management dur-

ing accountancy control is constantly in search 

for a better and efficient management process, 

but it is not allowed the accountancy manage-

ment to make decisions about how to manage the 

business units of the company.  

Thus, the liability of accountancy control and 

planning refers to the expression of an opinion 
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on the effectiveness of the applied methods of 

management. However, in addition, the estab-

lishment of the management processes, as well as 

making decisions regarding the removal of defi-

ciencies and improvement of the processes of 

operation, is still a fundamental responsibility of 

the management of the enterprises. 
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ABSTRACT: In the article the author's view of the interpretation of the phenomenon of social and economic 

exclusion. The application of the principles of synergy to justify the capacity of social and economic exclusion. 

The structure of the emergence of social and economic exclusion, depending on the nature of the activity of fac-

tor use system, basic size synergy system at a particular time. Proved that given the characteristics of simulation 

synergetic micro and macro socio-economic systems, their assessment of general and local synergetic, synerget-

ic integral indicator of socio-economic system, local coefficients of systems, it is advisable to determine the ca-

pacity by social and economic exclusion. Substantiating synergistic scale socio-economic benefits received by 

each system, it should be noted that the capacity of the system of exclusion for a particular system will percent-

age of its total volume. Synergetic effect of socio-economic systems is a real and reflects the essence of this phe-

nomenon as a social and economic exclusion. Setting society capacity reduction is excluded segment and nega-

tive consequences reverse outset excluded segments of society in the general direction of the operation of socio-

economic system. Distribution of socio-economic exclusion and its phases combined with the action synergetic 

factors can lead to unpredictable devastating consequences. It is proved that the law of synergy justifies the fact 

that in any socio-economic system are taken into account unreported and potential - last seen as the basis for 

development, and only in the complete destruction of this base is the elimination of the system. 

Key words: synergetic effect of social and economic exclusion, consequences, feedback factor local devel-

opment, social transformation. 

 

Actuality 

Synergetic methodology proposed in this arti-

cle considered in terms of the laws of the system 

[1, p. 101] and Darwinian triad [2, p. 33-35]. 

Speaking of social and economic exclusion of 

the population, predict a priori desire population 

(as part of the system-society) to maintain its 

integrity. The main trend in the behavior of such 

systems excluded - stay away from the chaos and 

static balance. On the other hand, works of syn-

ergy argue that the absence of instability there is 

stop development. That development, which 

regarding rejection is seen as leveling sharp 

shortfall position or not belonging overall system 

is only because of instability, bifurcation acci-

dent. 

 

The Setting of the Problem 

Consequently, the internal socio-economic 

crisis and external non stability help identify and 

choose the best qualities, conditions, criteria of 

quality of life. Attractions leaders or leaders of 

the system, rejected, strategically planning pos-

sible instability landmark of this area, the area of 

its permissible promiscuity, knowingly introduc-

ing the system in a socio-economic condition to 

activate the processes of self-developed and hid-

den reserves. Thus, the risk, the system devel-

oped by constant struggle against entropy. 

 

The overview of the recent surveys 

In terms of Ukrainian social and economic re-

ality methodological foundations of traditional 

social systems, founded Schumpeter [3], need 

modern interpretation and formulation of princi-

ples of evaluation of synergistic effects of trans-

formation of Ukrainian society.  

Ukrainian economist, S. Mocherny [4, p. 44-

47], considering the general lines of synergetic 

approach in economic research, paying attention 

to the innovative changes, deformation property 

relations and the process of socialization of the 

national economy. However, in addition it is 

reasonable evaluation of the factors that deter-

mine the socio-economic scale synergies, both 

positive and negative characteristics of the latter. 
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The purpose of the article 

The main goal of this work is to study syner-

gistic capacity of social and economic exclusion 

and spreading characteristics synergistic effect of 

this phenomenon today as rejection. 

 

Basic research material 

Undoubtedly, social and economic exclusion 

is the result of a synergistic development of the 

law, that law which expresses the inner needed 

steel and significant relationships between ele-

ments of the system that determine the level of 

synergy system, the relationship between ade-

quacy synergetic base system and the need to 

increase the activity of the system for obtaining a 

synergistic effect, providing further development 

of the framework [5]. This law justifies the fact 

that in any socio-economic system are taken into 

account unreported and potential - last seen as 

the basis for development, and only in the com-

plete destruction of this base is the elimination of 

the system. The structure of the emergence of 

social and economic exclusion is shown in Fig. 

1. 

 

Fig. 1. Structure of the emergence of social and economic exclusion 

Source: developed by the author 

 

Depending on the nature of the activity of fac-

tor use development of synergies basic size sys-

tem in a specific period of time can be increased 

or decreased, which corresponds derived, respec-

tively, positive or negative synergistic effect. So, 

at a certain period of time there are two opposing 

processes that change the synergistic value of the 

object: the outflow of savings or synergies. 

The emergence and spread of the positive or 

negative socioeconomic synergistic effect de-

pends on the characteristics of the formation and 

operation of individual property performance 

effect primarily affect the financial, property and 

social status of the individual interests micro 

society (representatives of surrounding individu-

al environment) and values macro society (na-

tional and supranational level). 

In the study synergetic objects at different 

system levels there are three main levels: micro, 

and macro levels tangent. At the micro emerging 

source synergetic which shall be tangent level, 

which supplemented, transformed, modified with 

new features, increasing motivation principles 

increase the quality and size of the effect - and in 

an enhanced form aimed at macro level for the 

final evaluation of synergistic results and of reg-

ulatory incentive to create the effect feedback. 

Thus, the micro is the source of initial synergies 

and initiate direct communication "micro-macro-

level tangent" and macro level - the recipient 

synergy and organizer stimulating feedback 
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"macro - micro-level tangent", while tangent 

level - a specific synergetic link that strengthens 

or weakens or direct feedback. 

As a starting point at the micro level when in-

itiating direct communication and organization 

of an excessive system of the expensive, high 

level indicator "cost / income", "conditional prof-

itability" of or loss. In the short run, in the ab-

sence of fiscal adjustment facility α at high risk 

of no direct interest in the company in legal ac-

tivities. In the long run stage to market stage will 

only unprofitable activities of α, after which will 

be really profitable other stages of the life cycle. 

Organization of α object initially has no effect on 

the financial position of the object z or reduces 

the cost of the latter. There is a real chance of 

reducing the risk of the object z as a result of the 

object at the macro level α. Which leads to the 

activation of economic processes in system z. 

Consequently, the level of the tangent syner-

gic system due to excessive costs at the micro 

observed: permanence or cost savings, are pre-

requisites for changing the structure of the socio-

economic flows, to further maximize innovation 

and implementation mechanisms socioeconomic 

mobilization. 

In order to detail the synergistic effect of so-

cial and economic exclusion, define the scope of 

this phenomenal phenomenon through algo-

rithms synergic. 

Under the system will choose the Ukrainian 

society α, β under the system will assume num-

ber of people who are influenced by factors of 

social and economic exclusion. 

Based on the interpretation of the vocabulary 

[5, p. 361] capacity – the ability to accommodate 

a certain number of someone or something that is 

potentially possible volume. The number of peo-

ple that could potentially be affected by the nega-

tive factors that make them feel their own isola-

tion, and is capacitive characteristics of social 

and economic exclusion. The mentioned factors 

of socio-economic exclusion have been present-

ed in detail in the author's studies [7, p. 133]. 

                       (1) 

    – synergistic effect at a particular time (t) 

in the system  ; 

    – initial effect of the system ; 

   – synergistic effect of expanding the sys-

tem β or effect of the system α on the system  ;  

      – impact of feedback systems synergis-

tic effect on β system  . 

The system β acts as an integral part of α, at 

what is both capacitive characteristics of the 

socio-economic exclusion system α. In contrast, 

the system acts α receiver opposite effect of the 

system as a system manufacturer and distributors 

of certain socio-economic processes. System z 

acts as an indirect participant relations "system α 

- system β», which receives synergistic effect, 

that is - positive or negative effects of the system 

are already α z. 

Substantiating synergistic scale socio-

economic benefits received by each of: α, β, z, it 

should be noted that the system capacity for re-

jection system α - the percentage of its total vol-

ume. Quantitative and qualitative composition 

system α β system is relatively much smaller 

positive synergistic effect derived systems α, β, z 

through their permanent coexistence. Analytical 

performance ratio appropriate for short-term and 

long-term periods. An unambiguous definition of 

the ratio between the amount of system β within 

the system α and size synergistic effect in Sys-

tem z problematic because the scale of rejection 

for the system α is not fixed, that it was possible 

to determine arithmetically and nature (positive 

or negative) and size synergistic effect system z 

(as a result of the system α) - a probability value. 

At the level of the tangent System z availabil-

ity and expansion of social and economic exclu-

sion system is α factor external influence. This 

allows it to also reach their advantages of, for 

example, to reduce the risk of their own activi-

ties, the amount of its own costs and penalties, as 

well as improve: the quality of their services and 

offer consumers the ability to use the policy of 

flexible prices and accelerating sales of their 

services and products, capital turnover, level of 

innovation and investment attractiveness, in-

crease tax deductions and social value system z, 

and get the opportunity to improve the structure 

of social and economic performance, improve 

the competitiveness of goods and z system as a 

whole. 

Due to the above features modeling synerget-

ic micro and macro socio-economic systems 

(macro-α, tangent System z and microsystems β), 

their assessment of general and local synergetic, 

integral index synergetic socio-economic system, 

local coefficients of systems, it is advisable to 

carry out by determining the capacity social -

economic exclusion. 

The estimated total synergetic system based 

on determining the synergy of local socio-

economic effects, the amount of net profit in 

microsystems, in tangent system and in effect at 

the macro detection capacity rejection within a 

specified period of time. 
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To assess the local socio-economic synergy 

effect the first stage to determine the amount of 

net income (Pnetto) in macro α. 

In the second phase it is advisable to deter-

mine the size increase of net profit (        ) Z 

in the intermediate system through the introduc-

tion of transformational changes in microsystems 

α in a certain period of time t: 

                                ,  (2) 

where          - increase the size of net prof-

it in the intermediate System z due to changes in 

tax microsystems α a specified period of time t; 

          - the amount of net income in the in-

terim System z to change the tax system in mi-

crosystems α a specified period of time t; 

             - the amount of net income in the 

interim System z after changing the tax system in 

microsystems α in a certain time period (t-1). 

The third step is to identify synergistic effect 

(    ) Micro β in the interaction with the system 

α as the difference between the increase in eco-

nomic efficiency of life and decrease social ten-

sion in the system by β socio-economic trans-

formation in the macro-α and the tangent of Sys-

tem z in a certain period of time t: 

               ,   (3) 

where      - micro synergistic effect in inter-

action with β and α; 

    - increase the economic efficiency of the 

system life β; 

   - decrease social tension in the system β. 

To assess the overall system synergetic advis-

able to determine the synergistic effect of cumu-

lative exposure as the sum of local synergetic 

effects. 

Synergetic integral indicator of socio-

economic system can be defined as the multipli-

cation coefficients of several local socio-

economic systems (Is): 

                   ,  (4) 

where n - number of socio-economic systems 

to be evaluated on the manifestation synergetic; 

   - Local rates of selected socio-economic 

systems at a specified time. 

The overall indicator synergetic socio-

economic system in the case, taking into account 

different levels of α synergetic macro system, 

System z and tangent micro system β in the im-

plementation of transformational changes society 

is calculated as: 

              ,    (5) 

where   . - local factor of macro system α in 

implementing innovation; 

   – local coefficient system of intermediate 

C with introducing innovations; 

   – local factor of macro-β in implementing 

innovation. 

In general, the ratio of local socio-economic 

system (  ) can be defined as the ratio of the 

coefficients of performance of the system during 

the display of transformational changes society 

(Etrans) and a similar figure to the transfor-

mation period (constant) (Econst): 

    
      
  

      
   ,   (6) 

In turn, the efficiency factor of socio-

economic system (   ) calculated as the ratio of 

net profit determine social and economic system 

(      
  ), which refers to the amount of capital 

invested (including social capital and social in-

vestment) (   ) during the same period. 

     
      

   
    ,    (7) 

For the above described interaction of socio-

economic systems α, β coefficients and z local 

development.   ,    ,     are defined as fol-

lows: 
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,  (10) 

where          
        

  
 - net income socio-

economic systems α, β, z transformation after 

changes society for a limited period t1; 

         
        

 
 - net income socio-economic 

systems α, β, z to transformational changes so-

ciety for a limited period t; 

   
    ,    

    
,    

     - amount invested socio-

economic capital, according to the development 

of α, β, z shift to social transformations; 
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    ,   

    
,   

     - the amount invested so-

cio-economic capital, according to the develop-

ment of α, β, z on to the transformation period. 

Schematic representation of the process 

"origin-avoid" social and economic exclusion are 

presented in Fig. 2. In its examination should be 

noted that the rejection is launched only an idea, 

the awareness of the individual's own lack. If this 

idea is "support resource", that is a lack of cer-

tain material goods, it forms the basis and poten-

tial rejection, or what is the driving force behind 

this phenomenon. Organizational-economic envi-

ronment combined with society can more accu-

rately reveal the direction and character of rejec-

tion. The introduction and consolidation of insti-

tutional conditions can prevent socio-economic 

exclusion or neutralize it. 

 

 

Fig. 2. Schematic representation of the process "origin-avoid" social and economic exclusion 

Source: developed by the author 

 

In summary, we note that the current reduc-

tion in the role of purely biological factors in the 

regulation of the number involved or excluded 

people is manifested more dependent on socio-

economic and socio-cultural factors. One of the 

main trends of development of human society – 

continuous improvement of production, ultimate-

ly – productivity. This allowed people through-

out its history of gradually increasing "capacity 

of the habitat." 

 

 

Conclusions 

 

Thus, the effect synergetic socio-economic 

systems is a real and reflects the essence of this 

phenomenon as a social and economic exclusion. 

Setting society capacity reduction is excluded 

segment and negative consequences reverse out-

set excluded segments of society in the general 

direction of the operation of socio-economic 

system. Distribution of socio-economic exclu-

sion and its phases combined with the action 

synergetic factors can lead to unpredictable de-

structive consequences, because this phenome-

non requires further detailed study and interpre-

tation of its manifestations in the Ukrainian soci-

ety. 
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 В МОДЕРНАТА ИКОНОМИКА 
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ABSTRACT: Since July 2007, the world economy become the subject to the effects of the severe financial 

crisis. Although long time has passed, it seems that the global economy has not yet fully recovered. This indi-

cates that the problem with the modern economy is much deeper than it was initially thought. In support of this, 

the emergence of "new" Great Depression, accordingly to the neoinstitutionalists, can be seen as a proof of the 

inherent instability of capitalism in the form of neoliberal institutional structure. Therefore, it can be possible to 

reconsider the ruling economic theory as well as the existing form of institutional changes in order to establish a 

theoretical and institutional assumptions of the future economic sustainability. In this sense, this paper is dedi-

cated to defending the concept of the economic failures (crisis) as a result of the institutional structural defects 

of the dominant economic paradigm. 

Key words: financial crisis, modern economy, inherent instability, neoliberal institutional structure, institu-

tional assumptions of the future economic sustainability.  

 

Introduction 

 

The emergence of the latest global reces-

sion was surprising for the most of the neoliberal 

economists. Namely, among the proponents of 

neoliberalism prevailing opinion, that Bernanke 

(Bernanke 2012, pp. 145-163) explained in his 

work “Great Moderation”, that the modern econ-

omy is already deep into in a new era of low real 

income instability and inflation, known as "the 

great moderation". Therefore, the emergence of 

the crisis the representatives of neoliberalism 

could explain only with external shocks that pri-

marily came as a result of keeping the wrong 

monetary policy. However, on the assumption of 

the inherent stability of the market economy, on 

which neoliberal doctrine is based, it is not pos-

sible to explain how the financial crisis, caused 

by problems in the real estate market in the Unit-

ed States, launched a global recession in a very 

short period of time. 

Seen from the perspective of neoinstitu-

tionalists, the financial and economic crisis have 

not been caused by an error that suddenly, for a 

moment, interrupted a period of stability and 

prosperity, rather, it is manifestation of a serious 

systemic problem that is multiply determined and 

which therefore can be explained with the theo-

retical, political and institutional dimensions. In 

fact, as Minsky (Minsky 2008, p. 320) observed, 

“something is fundamentally wrong with our 

economy”. 

 

Financialization of the economy 

 

Today's market economy is based on the insti-

tutional structure established in the pre-

Keynesian idea that favors investment and capi-

tal intensity, opposed to respecting labor partici-

pation. Such institutional structure begins to be 

established since the mid-60s of the twentieth 

century, causing significant changes in the finan-

cial sector, which, according to Minsky is a basic 

generator of uncertainty in the economy. 

“The robust financial structure, a legacy of 

the Second World War and financial conserva-

tism conditioned by the Great Depression, which 

was defined to stability, 60s, being replaced by 

fragile financial structure” (Minsky 2008, p. 

320). It is an extremely unstable structure, which, 

therefore, from time to time, necessarily requires 

the intervention of central banks and cooperative 

government in order to overcome the periodic 

financial crises. 
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The main source of such changes, as neoinsti-

tutionalists have noticed – represent the profit 

opportunities that are open to financial innova-

tors within a given set of institutions. Availabil-

ity of profits for innovators in the financial sec-

tor, as well as for innovators in the real sector, 

with the continued decline in the rate of profit 

and growth of costs in the real sphere certainly 

represents a significant impulse to the capital. 

In this sense, finding new forms of financial 

activity becomes profitable source of economic 

activity, according to the neoclassical principle 

of maximizing profits.  

The circumstances by which Minsky explains 

changes in the financial structure perfectly match 

the effects of the process which Palley (Palley 

2007) recognized as "financialization".  
 

According to Palley, the "financialization" is 

the process by which financial markets, financial 

institutions and financial elites gain greater influ-

ence over economic policy and economic out-

comes. 
 

 

Table 1. The effects of "financialization" (data from 2006, in the trillions of dollars) 

 

Total derivatives around the world (nominal) 415 

Global financial assets 167 

Gross world product (in PPP dollars) 77 

Assets of the 1000 largest banks in the world 74 

Asset of management around the world (the 500 largest managers) 64 

Domestic market capitalization (all markets) 52 

The financial wealth of individuals (high net value) 37 

The total foreign currency assets of banks around the world 26.2 

Financial assets held by American households 21.8 

Assets of US pension and investment funds 18.5 

US assets in the rest of the world 14.4 

Total liabilities of US households 13.4 

Material assets of US non-financial corporations 13.4 

US GDP 13.2 

Financial assets of US commercial banks 10.2 

The gross market value of derivative contracts 9.7 

Total liabilities of the US federal government 6.2 

Financial wealth of billionaires 3.5 

The foreign currency market daily trading 4.0 

Assets of sovereign Funds 3.0 

Africa's GDP (in PPP dollars) 1.8 

Assets under management of hedge funds 1.7 

 

Source: Dumenil G. and Levy D., „The Crisis Of Neoliberalism“, Harvard University Press, 2011., str. 102. 

 

How Palley (Palley 2007, p. 2) stated, "finan-

cialization" affects the functioning of the eco-

nomic system, both at the macro and micro level, 

where: 

1) growing importance of the financial sector 

over the real sector; 

2) begins the transfer of income from real to 

financial sector, and 

3) increase inequality of income, leading to 

the stagnation of wages. 

The scale of the effects of such process are 

enormous. According to data from 2006 

(Dumenil 2011, p. 102), the nominal value of 

global financial assets is 2.1 times higher than 

the gross world product, whereas, in relation to 

the same size, the total value of derivatives 

worldwide almost 5.5 times higher. In parallel 

with the GDP of some countries, the total value 

of financial assets are 12.6 times higher than the 

US GDP, while 92.7 times higher than the GDP 

of Africa. 

If we look at the experience of the USA, 

growth in the financial sector can be traced 

through the sectoral trend of increasing profits. 

Specifically, as shown in Figure 1, the share of 
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financial sector in corporate profits in the US, 

has doubled in the space of two decades. 

According to research of the International In-

stitute for Labour Studies (ILO 2008), from 1960 

to 1984, the share of financial sector in total cor-

porate profits in US was on average 17.4%, and 

in the period from 1985 to 2008 it has increased 

to approximately 30%. In addition, in the period 

from 2001 to 2003, the share of the financial sec-

tor accounted for over 40%. 

 

 

Source: McKinsey Global Institute 

Fig. 2. Financial and real wealth (in trillions $) 

 

The growth of the profit rate in the financial 

sector relative to the real economy encourages 

migration of capital in same direction. Therefore, 

parallel with the "financialization" begins pro-

cess of the "de-industrialization".  

The banking industry begins to grow, that in 

70's resulting with the first banking giants. They 

increasingly reveal risky activities and avoid the 

basic financial rules. Such behavior contributed 

to the general understanding that banks have be-

come too big and important, and that the Central 

Bank and other state agencies must strive to pre-

vent their eventual decline.  

Significantly faster growth in profits in the fi-

nancial relative to the real sector begins after 

1985. This is no coincidence, since the 80's is 

characterized by the restructuring of neoliberal-

ism within the Reaganomics in the United States. 

"Financialization" shows significant effects in 

the field of labor too. In this regard, the OECD 

report from 2009 emphasizes some reduction the 

share of wages in national income, as well as 

reducing the bargaining power of labor. Also it is 

noticeable the increasing gap in earnings be-

tween financial and non-financial organizations. 

This occurs primarily as a result of the general 

trend of large dissolution of trade union organi-

zations and efforts according with work price is 

exclusively market determined. 

As research shows, earnings in financial as 

compared to the nonfinancial sector in the US, 

increased significantly from 1980 to 2000. Ac-

cording to the research conducted by Khatiwada 

(Khatiwada 2010, p. 3), real pay gap between the 

financial and non-financial sector rose from 

11,000 $ in 1987 to 40,000 $ in 2007. This trend 

continued in 2008 and 2009. 

 

Institutional origin of the crisis 
 

Seen from the perspective of NIE, the finan-

cial crisis can be seen as institutional for two rea-

sons. First, there is the fact that, in its essence, 

financial fragility can be identified as a series of 

changes, both formal and informal institutions, 

resulting encouraged actualization of neoliberal 

economic concept. Second, the financial fragility 

essentially reflects the imperfections of private 
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"governance" (due to the existence of transaction 

and agency costs as well as the phenomenology 

of human behavior), and the same could be right-

fully considered as the effect of ignoring the in-

stitutional character. 

As Minsky said (Minsky 2008), the estab-

lishment of neoliberal institutional structure is 

beginning in 60s of the twentieth century, as an 

expression of glorification of neo-liberal ideolo-

gy that is based on the principles of individual 

choice, freedom of the market and private prop-

erty. In this context, the state is seen as the ene-

my of individual freedom and economic efficien-

cy, that is extremely individualistic vision of so-

ciety. 

In this regard, the establishment of neoliberal 

institutional structure can be equated with the 

implementation of free-market ideas. Therefore, 

the majority of institutional change (first in the 

US, and then in many other countries), both for-

mal and informal, starting from the 60s, is being 

directed towards the implementation of the polit-

ical trinity of neo-liberalism, as a process of lib-

eralization, privatization and stabilization. 

However, what is more important than the 

character of the changes itself, is their relation-

ship to the institutional interdependence.  

As previously mentioned, the effect of institu-

tional changes can be absent or deviate from the 

expected, due to the possibility that changes dis-

rupt existing institutional complementarity or 

institutional hierarchy. 

Institutional complementarity formed by es-

tablishing neoliberal institutional structure can be 

viewed as one of the reasons for the current fi-

nancial fragility of the US. As Campbell points 

out (Campbell 2011, pp. 211-234), there is a 

double effect. On the one hand, over the period 

1960-2000, the accumulation of formal and in-

formal institutional changes, educated institu-

tional complementarities that foster innovation, 

and to a large extent, risky behavior, as in the 

mortgage market, as well as in the field of finan-

cial services industry.  

As an example, we can specify the number of 

formal institutional change in the form of: a) 

changes in regulatory constraints that have ena-

bled many private creditors to enter the mortgage 

market, which contributed to risky and even 

predatory lending business; b) changes in tax 

legislation (Tax Reform Act (1986)) that have 

caused changes in the tax treatment of interest on 

mortgage loans, which in combination with low 

interest rates of the Fed contributed to the growth 

in demand for this type of loan, and c) the relaxa-

tion of regulatory constraints in the area of finan-

cial services (repeal of Glass-Steagall Act from 

1933., the adoption of legislative provisions 

within the Financial Services Modernization Act 

from 1999), which contributed to the rapid 

growth of the so-called banking system in the 

shadow.  

Also, during this period there is a change in 

relation of individuals to risk. There has been 

established the culture of acceptance of debt, as 

well as aggressive investment-oriented culture, 

which is a significant change in the informal in-

stitutional context.  

On the other hand, according to Campbell, the 

institutional complementarity that could compen-

sate or counterbalance such behavior, are either 

denied or were never developed. However, as 

Campbell concludes institutional crisis imbal-

ances does not generate by default, but only if it 

is recognized and used by people guided by op-

portunism. In this regard, it appears that the qual-

ity of financial markets in large part depend on 

the quality of its governance structure (or organi-

zation), which should limit and channel the op-

portunistic behavior on the market. Starting from 

this conclusion, it follows that much of the re-

sponsibility for the current financial fragility is 

based on the failure of the mechanism of private 

"governance". 

In fact, according to neoliberal principles, es-

tablished institutional structure, which rests sole-

ly on the private system and the market model, 

neglect the "frictions" (transaction and agency 

costs as well as certain forms of social behavior) 

that can lead to market failures.  

According to Richter (Richter 2009, p. 8), this 

institutional structure is a necessary consequence 

of inadequate interpretation of economic reality 

by neoliberalism:  

1) Transaction costs are misidentificated with 

information costs, due to which it was believed 

that advances in information technology can be a 

guarantor of the realization of market efficiency. 

However, apart from these, transaction costs in-

clude the costs caused by economic uncertainty 

as well as costs that are a result of bounded ra-

tionality. In this sense, the existence of transac-

tion costs causing institutional consequences 

with no appropriate answer within the framework 

of neoclassical optimization procedures; and 2) 

There is wrong understanding that the market 

organization (public domain) can be adequately 

formed exclusively through the mechanism of 

the "invisible hand".  
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However, in accordance with the basic as-

sumptions of NIE (positive transaction costs, 

imperfect predictability and limited rationality of 

individuals), the market represents the organiza-

tion, specific social entity where individuals 

must face certain problems of institutional 

choice, as a prerequisite for efficiency, and this 

in: 

- choice of formal and informal organizations 

"market" (market order), and 

- selection of specific formal or informal or-

ganization of exchange. 

In addition, both of these problems are non-

market coordination problems, which, as such, 

the market cannot independently overcome; 

The effects of the financial crisis, shows that 

none of the available alternative to the private 

"management" (vertical integration, iterative 

contracting, reputation and reputational interme-

diaries), has not been sufficiently effective in 

limiting opportunistic behavior.  

In the context of the crisis, is greatly demon-

strated the failure of organizations to limit their 

opportunistic behavior: 

- The failure of state agencies. The existence 

of information asymmetry between the mortgage 

creators and the agents of the subordination pro-

cess. 

- The failure of investment banks. Investment 

banks have become the central factor of market 

failure, participating in a total opportunism on 

the market. Those, burdened by the interests of 

their agents, starting to supply the market with 

instruments of lower quality than the declared; 

- The failure of investors. Even the most so-

phisticated investors, are necessarily faced with 

cognitive limitations in the decision-making pro-

cess. 

In this sense, the existence of positive transac-

tion and agency costs in the context of incom-

plete predictability and limited rationality of in-

dividuals, causes the inability of the overall dis-

tribution of risk through the market. Market im-

perfections arising from this leads a significant 

asymmetry of information and thus distortion of 

incentive structures. 

 

Conclusion 

 

As previously concluded, there are many 

grounds for unsustainability of the neoliberal 

institutional structure. First, it turned out that the 

institutional structure of the neoliberal model 

defines the macroeconomic policy that does not 

seem to contribute to achieving long-term 

growth.  

Advocating state minimalism, it was ignored 

the role of the state in correcting market imper-

fections, which, among other things contributed 

to dysfunctional capital markets, financial fragili-

ty, as well as the emergence of a series of coor-

dination failure. Also, by establishing a minimal 

state, it was ignored the fact that the state is a 

complex network of institutions that define the 

incentive structure of decision-making, as well as 

the process of formulation, implementation and 

application of appropriate policies. Among other 

things, the neoliberal institutional structure ig-

nored the existence of interdependence between 

the economy and politics, and therefore the fact 

that the economic institutions are the integral 

part of the complex social and political institu-

tions.  

However, according to the vision of the 

neoinstitutionalists, outlining a "new" growth 

model should not involve abandoning a dominant 

economic direction, but simply correcting its er-

rors, theoretical as well as empirical ones. This is 

because, as previously explained, the "new" in-

stitutional economics recognizes the essential 

usefulness of orthodox marginalism.  

In this context, the "new" model had to be 

based on the universal principles of "sound eco-

nomic management", from which also the ne-

oliberal model starts: 

- Security of property rights and the rule of 

law; 

- Recognizing the importance of private in-

centives and the need to align them with the so-

cial costs and benefits, and 

- Managing financial and macroeconomic 

policy, on the basis of respect for debt sustaina-

bility, prudential principles and sound money. 

At the same time, starting from the basic 

flaws of neoliberal institutional structure, in or-

der to approach the "new" growth model of eco-

nomic and social realities, it is necessary to:  

- market dogmatism replaced by a holistic ap-

proach that includes political, institutional and 

social dimension of growth; 

- to make the government more effective, 

strengthen its institutional, political and adminis-

trative capacity, in order to be able to respond to 

new challenges and requirements arising from 

"major" role it must play in the economic pro-

cess, and 

- improve the quality of the "governance 

structures", insisting on the credibility, accounta-

bility, participation, predictability and transpar-
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ency, since it defines the way to manage public 

resources, the adequacy of the environment for 

the private sector, as well as the possibility of 

establishing a productive partnership between the 

public and private sectors. 

In this way, the "new" model accepts the real-

ity that the market cannot itself establish, regu-

late, stabilize or legitimize, but also the fact that 

the political system is usually not able to contin-

uously adapt to changing demands and con-

straints of economic growth. Therefore, as a pre-

condition for the stability of growth suggests 

"capable", pro-active state, and appropriate col-

laborative strategy, not only in the direction of 

encouraging investment and entrepreneurship, 

but also the institutional construction. 

According to Rodrick, it is necessary to rede-

fine the institutional structure of the neoliberal 

model, with the establishment of four types of 

institutions necessary in order to maintain the 

momentum of growth and development and re-

sistance to shocks, as follows: 

- The establishment of market institutions (in-

stitutions of property rights and enforcement of 

contracts); 

- The institution of market regulation (to deal 

with externalities, economies of scale and 

asymmetry and incompleteness of information); 

- The institution of market stabilization (de-

signed monetary and fiscal management), and 

- The institution of legitimation of the market 

(social security and insurance, redistributive pol-

icies, conflict management, social partnership). 

With this, the establishment of a "new" model 

actually can be identified with the construction 

of "new" institutional structures, systems that can 

provide an adequate basis for the synergistic op-

eration between State and the market in the di-

rection of a stable and sustainable economic 

growth. 
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ABSTRACT: Bills of exchange as a securities have a great importance in the economy, commercial banking 

and central banking. Although in recent years, trade between business entities cannot be imagined without the 

bills of exchange, they have lost their significance in the central banking, because of the appearance of more 

sophisticated instruments, such as open market operations and minimum reserve requirements for credit institu-

tions. The reasons why this instrument is used as an additional in the central banking are the existence of  finan-

cial bills of exchange, which have no commodity coverage and passive role of central banks in regulating mone-

tary flows by using this instrument. 

Key word: Bill of exchange, The Central bank, Commercial banks, Rediscount loans, Rediscount operations. 

 

Introduction 

 

The central bank is the bank of all banks and 

other financial institutions. The Central Bank 

regulates and directs monetary and credit flows 

in the country. One of the instruments, that the 

central bank can use in conducting monetary pol-

icy are the rediscount loans. The rediscount loans 

are realized through the rediscount operations. 

[1] 

The central bank does not have an active role 

in rediscount operations. The reason is the fact 

that the central bank has not influence to the 

business entities to discount the bills of exchange 

at commercial banks. There is also no possibility 

to influence commercial banks to rediscount the 

bills of exchang through the rediscount opera-

tions.  

Besides mentioned problem, other disad-

vantages have led to the fact that over time the 

importance of this instrument in conducting of 

monetary policy has relatively little significance.  

 

The concept of bills of exchange as  

securities 

 

From its appearance at the beginning of the 

15th century, the use of bills of exchange has 

tended to growth. The bill of exchange initially 

served only as a payment instrument, and later 

took on the function of collateral payments and 

lately the function of the instrument of lend-

ing.[2] 

In the economic and law literature there are 

numerous definitions of this instrument. Accord-

ing to Gillies, bill of exchange is defined in the 

following way: “A bill of exchange is an uncon-

ditional order in writing, addressed by one per-

son to another, signed by the person giving it, 

requiring the person to whom it is addressed to 

pay on demand, or at a fixed or determinable fu-

ture time, a sum certain in money to or to the 

order of specified person, or to bearer. An in-

strument which does not comply with these con-

ditions, or which orders any act to be done in 

additional to the payment of money is not a bill 

of exchange.”[3] 

The emergence of bills of exchange is linked 

to the Middle Ages and the development of trade 

in commercial cities, especially in Italy.[4] Dur-

ing this period, the bill of exchange appears as a 

instrument of exchange, on the basis of which it 

was named (Italian lettera di cambio, originates 

from the word cambiare, meaning exchanged). 

Significance of bills of exchange in trade rela-

tions is primarily reflected in the fact that this 

instrument provides security for the creditor. 

Bills of exchange as an instrument of payment 

security is used when the creditor for delivered 

commodities, demands of his debtor to hand over 

the completed bills of exchange to maturity of 

each tranche on the loan. If the debtor does not 

pay a installments during the specified period, a 
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creditor seeking payment of claims by submitting 

bills of exchange for payment. 

From a large number criteria according to 

which bills of exchange can be divided, in terms 

of the topic we are dealing with, we are interest-

ed in the division according to the criteria of 

transaction type. According to this criteria, this 

instrument is divided into[4]: 

 Commodity bills of exchange and 

 Financial bills of exchange. 

Commodity bill of exchange is issued with 

the aim of paying for goods. Commodity bills of 

exchange are at the end of the production cycle 

and have coverage in commodities.  

Unlike them financial bills of exchange are at 

the beginning of the production cycle and have 

no coverage in commodity, which makes them 

insecure. 

Because of no coverage in commodity, finan-

cial bills of exchange create many problems, 

when it comes to rediscount bills of exchange by 

the central bank. These problems are primarily 

reflected in the fact that rediscounting of finan-

cial bills of exchange by central bank can result 

in inflationary trends in the country, due to the 

lack of coverage in commodities. 

 

Rediscount operations as an instrument in 

monetary policy of the Central Bank 

 

The central bank realize rediscount operations 

by buying commercial bills of exchange or other 

commercial papers from commercial banks. In 

this manner, the bill of exchange receivable is 

transferred from commercial banks to the central 

bank. At the same time the loan is granted by the 

Central Bank to commercial banks, based on the 

rediscounting bills of exchange. 

This instrument that central banks use in regulat-

ing the money supply has the following charac-

teristics: 

 The growth of level of liquidity reserves; 

 Changes in the sectoral structure of 

commodity receivables and 

 There is no change in the structure of 

commodity debts. 

Base of these operations is the exchanges that 

take place between business entities. The pay-

ment obligations of the debtor may be paid on 

delivery of the goods, but also the debtor can 

issue a bill of exchange, which guarantees that he 

will make the payment within the time indicated 

on the bill of exchange.  

The holder of the bill of exchange, can dis-

count the bill at commercial bank. In this way a 

commercial bank becomes a creditor, and the 

previous creditor receives a loan from a com-

mercial bank, based on the transfer of claims. 

The amount of money that is paid in the form of 

loan is less than bill of exchange receivable.  

Commercial banks can hold bills of exchange 

to their maturity. Also, commercial banks can 

these bills rediscount at their central bank. Deci-

sions of commercial banks to hold or to redis-

count bills of exchange depends on discount rate.  

Bills of exchange that come in a portfolio of 

Central Bank, lead to an increase in the volume 

of the created primary money.  

Theoretical basis for rediscount loans, which 

are  approved to commercial banks by the central 

bank, is the real bills doctrine.[5] According to 

this doctrine commercial banks can emit short-

term loans and thereby emit the money, if there 

is coverage in the short-term bills of exchange 

based on real commodity transactions.  

Within this doctrine was considered that there 

cannot be surplus of money in circulation, and 

consequently to inflation, due to the coverage in 

real transactions. However, the occurrence of 

financial bills of exchange, which did not have 

commodity coverage, have led to a more sophis-

ticated instruments of monetary gain more im-

portance. 

As it can be seen in Figure 1, the essence of 

rediscount loans is that they are approved by the 

Central Bank on the basis of rediscounting bills 

of exchange which are already discounted by the 

commercial bank. 

There are different models of rediscount op-

erations, which are aimed at removing disad-

vantages of these operations, for example Ger-

man model, Swedish model etc.  

Before we point to empirical problems and 

deficiencies of these operations as instruments of 

monetary policy, we will present the main char-

acteristics of the two models of rediscount opera-

tions. 

 

German model of rediscount operations 

 

This model is a combination of quantitative 

and qualitative regulation of the quantity of pri-

mary money. The base of this model consists of: 

 The discount quota, by which is affected 

the amount of the rediscount loans[2]; 

 The discount rate by which is affected 

demand for loans by commercial banks at the 

central bank. 
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Fig. 1. Process of rediscount operations 

 

In order to accept bills of exchange on redis-

count, the central bank requires the following 

conditions to be fulfilled: 

 that bills of exchange are covered at least 

by three contracting parties (buyers and sellers of 

goods and the bank by which bill of exchange is 

discounted); 

 maturity period no longer than 90 days; 

 bills of exchange have to be solid, that 

means that the parties which appear in the bill of 

exchange transaction are solvent. 

However, even when all specified conditions 

are fulfilled, the central bank would not accept to 

rediscount bills of exchange and approve redis-

count loan, if it is not within a defined rediscount 

quota.  

According to the German model the central 

bank defines the discount quota and changes ac-

cording to the changes in monetary policy and 

commodity flows.  

The quota is determined for each bank on the 

basis of objective criteria. As the primary criteria 

are used are amount of capital of the bank and 

the amount of loan placements. Unlike quotas, 

the discount rate applied is the same for all 

banks.[3] 

The main drawback of this model is not selec-

tive targeting of primary money, in order to de-

velop certain industries and sectors.  

Today, German Bundesbank do not use this 

instrument as important in conducting monetary 

policy and greater importance give to open mar-

ket operations and the requirement that credit 

institutions hold minimum reserves on accounts 

in the Eurosystem. The main reasons are not se-

lective targeting of money, the passivity of cen-

tral banks in the implementation of rediscount 

operations, but also benefits of the open market 

operations in comparison with rediscount opera-

tions.[3] 

 

Swedish model of rediscount operations 

 

According to the Swedish model, price of re-

discount loans (discount rate) affect the demand 

for this loans. In this model via the discount rate 

is regulated demand of these loans and their 

quantum, and this is achieved by defining the 

discount rate at a higher level than interest 

rate.[4] 

The essence of this model is reflected in the 

existence of two discount rates: 

 Official discount rate and 

 Punitive discount rate. 

Banks were allowed to use up to a certain 

amount rediscount loans, at the official rate. Af-

ter that amount banks were still able to use these 

credits, but at the punitive discount rate.  

Later there was a change in the Swedish sys-

tem of rediscount operations. The changes are 

reflected in the introduction of five different dis-

count rates. The rate which was applied to a par-

ticular bank, was determined on the basis of the 

level of indebtedness. The level of indebtedness 

was calculated in the manner as it is shown in 

figure 2.  

Banks with a higher level of indebtedness to 

the central bank were obliged to pay higher in-

terest for the use of rediscount credit.  

In the Swedish model of rediscount loans 

quotas do not exist. However, in order for this 

system to give adequate results, it was necessary 

that the discount rate was higher than the market 

interest rate. [5] 
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Fig. 2. The level of indebtedness used in Swedish system of rediscount operations 

 

Today, this instrument has a little significance 

in the Swedish central banking, and the most 

significant are the open market operations, as it 

is the case in almost all countries, members of 

the European Union. 

 

Empirical problems of using rediscount oper-

ations (loans) in conducting monetary policy 

 

A large number of theoreticians criticized the 

bill doctrine and attitude that through rediscount 

operations, the quantity of money in circulation 

could be completely controlled. Timberlake 

characterized this instrument as one of the main 

causes that led to the crisis in many countries 

(USA, Germany, France).[4] 

The mentioned author considers, that this in-

strument is one of the major cause of the global 

economic crisis i.e. the great depression in the 

period from 1929 to 1933. The volume of redis-

counting was not in conformity with the re-

quirements of production. The central bank did 

not rediscount enough bills of exchange in order 

to finance enlarged reproduction which led to 

deflationary trends in the US economy.  

On the basis of Timberlake attitudes, 

Hortlund considered that it is necessary to be 

fulfilled the following conditions(principles of 

real bill doctrine), for using rediscount opera-

tions as the main instrument of monetary poli-

cy[5]: 

 do not rediscount bills of exchange, 

which do not have commodity coverage; 

 rediscount all bills of exchange, which 

have commodity coverage. 

The US Fed did not respect mentioned condi-

tions (principles), so Timberlake attitude that this  

operations were the main cause that led to the 

great depression, cannot be fully accepted. 

In some countries, rediscount operations were 

considered as a cause for inflationary trends. As 

the main reason for inflationary trends were con-

sidered, rediscounted financial bills of exchange, 

which had no coverage in commodity transac-

tions. This possibility to lead to inflationary 

trends in the country, has led in the countries 

with developed financial markets to give greater 

importance to open market operations.  

 

Basic disadvantages of rediscount loans and 

their importance in modern central banking 

 

Bills of exchange are really popular in busi-

ness transactions, because of this their character-

istics[6]: 

 Safe in doing business; 

 Rapidity and safety in collection of re-

ceivables; 

 More ways for using bills of exchange; 

 Liquidity etc. 

However, when bills of exchange are used in 

the context of rediscount operations, there are a 

number of limitations that led to the fact that this 

instrument by most central banks are abandoned 

or used as an alternative instrument. 

As a basic disadvantages of rediscount opera-

tion as an instrument of regulation the quantity of 

money in circulation, the following can be sum-

marized: 

 passive role of the Central Bank - Cen-

tral bank can not control the volume of issued 

bills of exchange in economy and and how much 

bills of exchange will be submitted for discount-

ing by businesses entities to commercial banks, 

and than on rediscounting to central bank; 

 the existence of financial bills of ex-

change - if there were only commodity bills in 

practice, the concept of the real bills doctrine 

could be accepted. The existence of the financial 

bills of exchange, which, unlike the commodity 

stand at the beginning of the production process, 

making them unsafe for rediscount by central 

bank. Considering that the bills of exchange is an 

abstract securities, it is difficult to determine 

from which transaction ensues, which is consid-

ered as one of the most important disadvantage 

of bills of exchange as a segment of rediscount 

operations;  

 Trade and industry alliances – In these 

associations payments through accounts is much 

more comfortable, which leads to a decline in 

The level of indebtedness = indebtedness of commercial 

banks to the central bank/ capital of commercial banks + 

50% reserves of commercial banks 
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importance of trade, where the bills of exchange 

played the most important role; 

 during the period of the loan there is no 

possibility for the withdrawal of loan - After dis-

counting bills of exchange by the central bank, 

there is no possibility for pulling back the mon-

ey.  

Because of these disadvantages, this instru-

ment, in recent years, is used mainly alternative. 

 

Conclusion 

 

Today bill of exchange has less importance in 

conducting of monetary policy of the central 

banks than in the past. Despite the fact that over 

time have been developed models which elimi-

nate basic disadvantages of rediscount operations 

such as German and Swedish model, today they 

are mainly used as alternative instruments. In 

monetary policy priority is given to more sophis-

ticated instruments, primarily to open market 

operations. In the business world, and commer-

cial banking bills of exchange as an instruments, 

unlike the central banking, have an important 

role.  
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ABSTRACT: Regionalization is one of the fundamental concepts of regional development. In the field of ter-

ritorial organization of the Republic of Serbia, or regionalization of the country, in the past have occurred con-

stant changes. Namely, that after the frequent change in the number of statistical regions from 2006 to 2010, it 

changed the level of actual development or underdevelopment of certain regions, the paper describes and ana-

lyzes the regional development of the Republic of Serbia in the last three years and outlines the relationship of 

development of the Republic of Serbia in respect the European Union, with the aim of setting up a real image 

that could serve as a basis for making recommendations for a new well-conceived regional policies. 
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Introduction 

The disintegration of Yugoslavia (declaration 

of independence of Montenegro) in 2006, Serbia 

became an independent state. Although it has 

gone through nearly a decade since the collapse 

of the FRY, Serbia is still facing nearly the same 

problems when it comes to disproportions in the 

development of certain areas. The polarization 

has become more than obvious in the more de-

veloped north and underdeveloped south. At the 

same time the Republic of Serbia are now found 

in a new environment with plenty of reduced 

population, committed to reform and the market 

economy, and so completely differently condi-

tions for the conduct of regional development 

policy in relation to the country on whose ruins 

arose. 

The causes of the existence of regional dis-

parities related to the fact that Serbia after the 

Second World War, had a long-term strategy and 

clearly designed regional development policy. 

Therefore, the processes of economic and indus-

trial activities mainly take place at random, with-

out any concept of development and directing 

economic policy. So, today, Vojvodina from the 

developed regions in the past became depressed 

region, central Serbia, who wore the title of re-

gions lagging behind, now called underdevel-

oped regions of Kosovo and Metohija and carries 

the constant underdeveloped regions. 

Involvement of the state in the field of re-

gional development and regional policy was 

necessary because of the huge within the region-

al and inter-regional disparity that hindered de-

velopment and encouraged migration flows. 

Large and strategically important areas remain 

depopulated and their resources unutilized. At 

the same time, the developed centers leads to an 

excessive concentration of population and econ-

omy, which produces negative effects in the eco-

nomic, social, spatial and ecological sphere. 

In the period after the dissolution of the union 

of Serbia and Montenegro, in 2006, he formed 

the Republic of Serbia. After that, numerous 

efforts have been made to regulate the legal and 

the institutional frameworks that would create 

the opportunity for ravomerniji regional devel-

opment. However, restrictions are permanent 

changes of institutional solutions that have hin-

dered the development of underdeveloped areas. 

When it comes to regionalization of the Re-

public of Serbia from 2006 to 2010 changed the 

boundaries of the region with the aim of harmo-

nizing regional policies with the European Union 

(Veselinović, 2013). Proposal regionalization of 

the Republic of Serbia in 2006 aimed at access to 

EU funds, related to the division of Serbia into 

nine regions (Zakon o regionalnom razvoju, 

2009): Belgrade, Vojvodina Eastern, Western 

Vojvodina, Eastern Serbia, Central Serbia, West-

ern Serbia, Southern Serbia, Kosovo and 
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Metohija East, West Kosovo and Metohija. 

Then, the Law on Regional Development of Ser-

bia was divided into seven NUTS 2 regions: 

Belgrade, Vojvodina, Western Serbia, Šumadija, 

Eastern Serbia, Southern Serbia, Kosovo and 

Metohija. In early May 2010, amendments to the 

Law on Regional Development of Serbia, the 

number of regions at NUTS 2 level has been 

reduced from seven to five. The new division of 

the Republic of Serbia at the NUTS 2 regions: 

Vojvodina, Belgrade, Šumadija and Western 

Serbia, Southern and Eastern Serbia and the re-

gion of Kosovo and Metohija. 

 

Basic indicators of regional development in 

the Republic of Serbia 

 

Administrative territorial work on the 

Republic of Serbia National statistical territorial 

units - NUTS (Nomenclature des unites 

territoriales statistiques - NUTS) in 2010 in five 

regions, namely Region of Vojvodina, Belgrade 

region, Sumadija and Western Serbia, Southern 

and Eastern Serbia, region of Kosovo and 

Metohija. It is worth noting that the Region of 

Kosovo and  

Metohija has a special political status, and 

that in this region there are no statistics since 

1999. Region Vojvodina geographically consists 

of three sub-regional units (Banat, Backa and 

Srem), a region consists of seven administrative 

authorities (the West region, Južnobanatska area, 

South Backa area Severnobanatska area, area  

North Backa, Middle Banat area and Sremska 

area). Sumadija and Western Serbia has eight 

administrative authorities (Zlatiborska area, area 

Kolubarska, Mačvanska area, Moravička area, 

Pomoravska power Rasinska power of Raska and 

Šumadijska power), and accounted for 30% of 

the total territory and 28% of the total population 

Serbia.  

Population density is 76 inhabitants/ km2, 

which is significantly below the average of 

Serbia. Southern and Eastern Serbia consists of 

nine areas (Borska area, area Braničevska, 

Zaječarska area, Jablanička area, area Nišavska, 

Pirotska area, area Podunavska, Pčinjska area, 

Toplička area) and accounted for 30% of the 

total territory of the Republic of Serbia and 22% 

of the total population. With a population density 

of 61 inhabitants/km2 is significantly below the 

average of Serbia. 

 

 

Chart 1. Share of the region in the creation of 

GDP (%) of the Republic of Serbia in 2013 

 
Source: Site of the Republic Institute for Sta-

tistics of the Republic of Serbia, 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageVie

w.aspx?pKey=61 

 

In Chart No. 1 can be seen the participation of 

the region in GDP of the Republic of Serbia is 

the following. Thus, the Belgrade region holds 

the leading position with 39.9%, followed by the 

Vojvodina region with 27.2% and followed by 

Sumadija and Western Serbia with 18.9% and 

the Southern and Eastern Serbia with 13.9%. 

Compared with the period 2011-2012. years, 

estimates of regional GDP for 2013 show an 

almost identical share of individual regions in the 

national GDP. 

In Chart number 2 can be seen the unem-

ployment rate of the population by region in 

2013. The overall unemployment rate in Serbia is 

22% and the maximum rate of 20.3% in the 

Southern and Eastern Serbia. The lowest unem-

ployment rate is in the region of Sumadija and 

Western Serbia. 

 

Chart 2. Unemployment rate by regions in 

the Republic of Serbia in 2013 

 

 
 

Source: Official website of the Republic In-

stitute for Statistics of the Republic of Serbia, 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageVie

w.aspx?pKey=26 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=61
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=61
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In Chart No. 3 can be noted that in 2013 the 

highest rate of poverty has Southern and Eastern 

Serbia as much as 18.0%. In much better position 

as Vojvodina and Belgrade, both regions with a 

rate of 5.6% of the poor. Sumadija and Western 

Serbia had a poverty rate of 7.2%. The reason for 

such a high-poverty regions of Southern and 

Eastern Serbia is the lowest level of development 

per capita GDP is only 27.2% of the Serbian 

average. 

 

Chart 3. Poverty by regions of the Republic 

of Serbia (%) in 2013 

 
Source: Survey of Household Budget 2014 

Statistical Yearbook of the Republic of Serbia in 

2014 

Basic indicators of development of the Re-

public of Serbia in relation to the European 

Union 

 

The Republic of Serbia in March 2012, be-

came a candidate for membership in the Europe-

an Union. The main strategic objectives of the 

Republic of Serbia joining the biggest European 

integration and the building of a market econo-

my. The main strategic objectives defined in the 

National Strategy of Economic Development of 

the Republic of Serbia, and impose priorities of 

the economy development of the country such 

as: raising the level of GDP, reduction of unem-

ployment and poverty rates. However, in com-

parison with neighboring countries and EU 

Member States, the Republic of Serbia lags far 

behind. 

 

 

 

 

 

Chart 4. GDP per capita in PPS; Index (EU-28 = 100) in the European Union EU-28 and the Re-

public of Serbia in 2013 

 

Source: Official website of the European statistics office Euro-

stat,http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:GDP_at_current_market_prices,_2

003%E2%80%9304_and_2012%E2%80%9314_YB15.png 

 

In Chart 4 shows the number of gross domes-

tic product per capita in purchasing power of the 

population (PPS) in the European Union which 

has 28 Member States and the Republic of Serbia 

in 2013. It may be noted that the Republic of 

Serbia is far below the EU average, and that is 

the last place in terms of gross domestic product 

per capita. 
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Chart 5. GDP per capita in PPS; Index (EU-28 = 100) in the Republic of Serbia and neighboring 

countries in 2013 

Source: Official website of the European statistics office Eurostat, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&pl

ugin=1 

 

Based on the graphic display (Graph 5) gross 

domestic product per capita (GDP per capita) 

unutrašnjpoj measured in purchasing power of 

the population (PPS), it can be seen low GDP of 

the Republic of Serbia in relation to countries in 

its immediate environment. If GDP per capita 

satnovnika Republic of Serbia (36 EUR) in 2013 

compared to the highest in the region that be-

longs to Slovenia (84 EUR), we can see that the 

Slovenian higher almost two and a half times. 

The above mentioned points to the fact that the 

Republic of Serbia, in spite of all the reforms 

conducted in the transitional period and the pro-

gress that has been achieved in terms of improv-

ing its a macroeconomic environment in the past, 

still far behind the advanced countries of the 

European Union.  

 

 

Chart 6. The unemployment rate in the European Union EU-28 and the Republic of Serbia in 2013 

 

 
Source: Official website of the Statistics Service 

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Unemployment_rate,_200313_%28%2

5%29_YB15.png. 

In Chart No. 6 can be seen an extremely high 

unemployment rate in the Republic of Serbia 

from 22% in 2013 compared with the Member 

States of the European Union. Only Greece has 

higher unemployment rates than Serbia, even 

27%. In the developed world it is considered that 

unemployment rate should not exceed the rate of 

6%. 
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Chart 7. At-risk-of-poverty rate in the Republic of Serbia in comparison to other European coun-

tries in 2013 (%) 

 
Source: National Bureau of Statistics (2014), Communication No 366 - god. LXIII, consumption 

statistics, income and living conditions, "Survey on Income and Living Conditions - Poverty and social 

inequality in the Republic of Serbia", SBS, Belgrade, p. 1 

 

In Chart No. 7 Ghost is the rate of poverty in 

the European Union and the Republic of Serbia 

and 2013. According to the results, the rate of 

risk of poverty in 2013 was 24.6%. These indi-

viduals are not necessarily poor, but to have a 

higher risk of being one. The threshold of risk of 

poverty (relative poverty line) in 2013 amounted 

to 13,680.00 dinars per month on average for 

one-member household. For households with two 

adults and one child aged up to 14 years the risk 

of poverty threshold is 24,624.00 dinars, while 

the four-member household with two adults and 

two children aged up to 14 years, this threshold 

of 28,728.00 dinars. Broken down by age, per-

sons under 18 years of age are most at risk of 

poverty (30.0%). The lowest rate of poverty risk 

are people older than 65 years (19.5%). The 

highest rate of poverty risk have persons in 

households consisting of two adults with three or 

more dependent children (44.4%), and single 

parents with one child or more dependent chil-

dren (36.2%). Depending on the operating status, 

with people aged 18 and over, the most exposed 

to the risk of poverty are the unemployed 

(48.7%), while the lowest rate of poverty risk are 

employed by the employer (6.4%). For self-

employed persons, this rate is 38.3%. At risk of 

poverty among pensioners is 14.5%. Comparing 

the 28 countries of the European Union, the Re-

public of Serbia in 2013 had the highest rate of 

poverty risk, slightly higher than Greece, Roma-

nia, Spain, Bulgaria and Croatian. The lowest 

risk of poverty recorded the Netherlands, the 

Czech Republic and Iceland. 

 

Conclusion 

 

Based on these indicators and that analysis 

and comparisons with other countries in the Eu-

ropean Union, Serbia is lagging behind in the 

field of socio-economic development. Regional 

differences in Serbia are among the highest in 

Europe. All parts of Serbia have the right to de-

velop a balanced and sustainable, a prerequisite 

for this is the regionalization of Serbia, long-term 

planning for sustainable development of each 

region and prepares to withdraw funds from the 

EU funds earmarked for balancing regional dif-

ferences within the EU. 

From the European perspective of Serbia can 

be seen as one region, so it is understandable that 

the European Union, as long as the limited re-

sources available for development, favoring their 

spending to improve the overall competitiveness 

of the economy and investment in creating the 

conditions for increasing employment and 

wealth, especially in those parts of the country 

where it can best consume resources and achieve 

quick success, that is, in the most developed 

parts. From the point of view of Serbia, balanced 

regional development is an important element of 

the Constitution of the Republic of Serbia be-

cause of the deepening of regional differences in 

the past decade attracted increasing political 

attention. However, despite this increased atten-
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tion, has not been significant progress in achiev-

ing balanced regional development in the coun-

try. 

Although the problems of development in 

Serbia is such that regional differences will not 

disappear in the next decade, certainly because of 

limited funds for regional development, the am-

bition of the new National Plan for Regional 

Development is such that it will be through tar-

geted strategic actions to reduce the development 

gap with the European Union, while at the same 

time the differences in growth rates between and 

within regions can stop or even decrease slightly. 
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ABSTRACT: One of the most important moments, gives the appearance of the whole topic of business 

combinations is the determination whether as a result of the business combination, the acquirer obtains control 

of one or more businesses. We believe that the acquisition of the business and its continuation is the basis for a 

business such as economic transactions. If the acquirer acquires resources and processes that are not 

considered business at the date of acquisition, then to that date should not be recognized and the goodwill from 

the transaction as a separate identifiable asset and any difference that emerges to present itself as gain or loss 

on the transaction. Adopting this basic thesis believe that the same should be considered and a situation in 

which the acquirer can identify the date of acquisition business, but does not provide for its continuation. 

Key words: Business combinations, business, definition, IFRS 
 

Въведение 

 

Терминът „бизнескомбинация“ е специфи-

чен, използван в счетоводната литература, 

чрез който се описват познатите в икономи-

ката сделки по сливане или придобиване 

(mergers and acquisitions) на предприятия. 

Значението, което се придава на термина 

„бизнескомбинации“ според различни специ-

ализирани източници, е твърде общо. Така 

според най-известните финансови речници 

под „бизнескомбинация“ следва да се разбира 

„обединяване на активите на две или повече 

предприятия за консолидацията им като едно 

лице с единна собственост“ [1]. Тук се говори 

само за обединяване на активи без да се спо-

менава поемането на пасивите и без да се 

разглеждат възможностите за реализация на 

тази сделката, както и резултатите от нея. 

Друго издание разделя бизнескомбинацията 

на две различни форми – сливане (merger) и 

придобиване/поглъщане (acquisition). Така 

бизнескомбинацията е дефинирана като „ре-

шението на две компании да съчетаят (обеди-

нят) всички свои операции, служители, 

структура, както и други функции на бизнеса. 

Сливанията са предназначени да бъдат от 

взаимна полза за двете страните по сделка-

та“(според определението за merger) [2] и 

„инвестиция, в която една компания или лице 

купува публично-търгувана компания, или 

по-често, по-голямата част от акциите на тази 

компания. Придобиванията се изразяват в 

замяна на пари в брой, ценни книжа или ком-

бинирано. Придобиванията могат да бъдат 

приятелски или враждебни“ (според опреде-

лението за acquisition). [3] 

Според друг източник (The Penguin Dic-

tionary of Accounting) бизнескомбинациите 

отново са представени като „счетоводен тер-

мин според  приложимите счетоводни стан-

дарти за представяне на сливанията (mergers) 

и придобиванията (acquisitions)“. [4] Тук при-

добиването отново е определено като „ком-

бинация, при която едно предприятие полу-

чава контрол върху друго предприятие срещу 

трансфер на активи, издаване на капиталови 

инструменти и др.“ [5], а сливането е опреде-

лено като „комбиниране на две или повече 

предприятия с цел да се създаде ново комби-

нирано предприятие“ [6]. Дефинициите, да-

дени в последните два източника, в много по-

голяма степен се доближават до счетоводното 

разбиране за бизнескомбинация, така както то 

е залегнало в приложимите счетоводни стан-

дарти, тъй като разглеждат на практика и 

начините за счетоводно представяне на сли-

ванията и придобиванията, познати в счето-

водната практика в исторически аспект. Това 

счетоводно представяне не е поставено в за-
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висимост от правната форма на сделката 

(бизнескомбинацията). Според юридическите 

възможности, дадени от  приложимите прав-

ни системи на отделните страни, две предп-

риятия могат да се обединят с цел създаване 

на трето предприятие, едно предприятие мо-

же да придобие срещу пари или капиталови 

инструменти друго предприятие, като пос-

ледното може да остане да съществува, а мо-

же и да бъде прекратено и т.н. Казано по друг 

начин - правната форма на реализиране на 

една бизнескомбинация никога не е била оп-

ределяща по отношение на нейното счето-

водно представяне, а по-скоро се разглежда 

характерът на самата сделка. 

Всяка операция с имуществото на предп-

риятието следва да бъде представена посред-

ством специфичния инструментариум на сче-

товодството във финансовите отчети с цел 

нейното легално публично представяне. Този 

факт придава особена важност на правилното 

класифициране на една сделка от гл.т. на  

покриването на критериите за бизнескомби-

нация. Това е така, защото ако придобитите 

активи и пасиви в резултат на една сделка не 

представляват бизнес по смисъла на прило-

жимите счетоводни правила, то тогава тази 

сделка следва да бъде разглеждана като при-

добиване на активи и за нея ще се приложат 

правилата, залегнали в съответните счетовод-

ни стандарти (МСС 16, МСС 38, МСС 2 и 

т.н.), т.е. придобитите активи ще се оценят по 

цена на придобиване, справедлива стойност 

или себестойност според начина на придоби-

ване. Освен това, непопадайки в обхвата на 

понятието „бизнескомбинация“, такава сдел-

ка не предполага и възникването на репута-

ция или печалба от изгодна покупка, тъй като 

такива не следва да се признават при покуп-

ко-продажбата на активи. 

Обективно погледнато понятието бизнес-

комбинации според нас има по-тясно значе-

ние от понятието преобразуване на търговски 

дружества, което се използва в търговското 

право. Разглеждаме бизнескомбинациите като 

понятие,  свързано с протичане на интегра-

ционни процеси под някаква форма. По такъв 

начин са определени бизнескомбинациите и 

от различни автори. Според Ст. Дурин (Ду-

рин, 2003, с.88) „бизнескомбинацията предс-

тавлява събиране на отделни предприятия в 

една икономическа единица, като в резултат 

или се обединява контрол (сливане), или се 

получава контрол (вливане) върху нетните 

активи и дейности на придобитото предприя-

тие“ [7] .  Тр. Трифонов (Трифонов, 2004, 

с.22) разглежда бизнескомбинациите като 

„обединяване на по-рано самостоятелни ико-

номически единици чрез придобиване нетни-

те активи на една единица от друга или на 

болшинството от емитираните обикновени 

акции с право на глас, както и чрез размяна на 

акции“ [8]. Съкратено и опростено определе-

ние за бизнескомбинация дава Браг (Браг, 

2015, с.333) като казва, че „когато едно пред-

приятие купува друго, това се разглежда като 

бизнескомбинация“. [9] Epstein и Mirza (2014, 

с.370) определят бизнескомбинациите като 

ситуация, при която едно предприятие при-

добива всички нетни активи на едно или по-

вече други предприятия (merger) или получа-

ва контрол върху нетните активи и операции 

на друго предприятие (acquisition) срещу раз-

мяна на акции, плащане чрез парични средст-

ва и/или други активи или емитиране на дъл-

гови инструменти (merger), или възникване на 

задължения или емитиране на акции (acquisi-

tion)“ [10].  

Именно интеграционните процеси стоят и 

в основата на счетоводната дефиниция за 

бизнескомбинации. Така те са определени в 

разпоредбите на приложимия НСС 22 – От-

читане на бизнескомбинациите и бяха дефи-

нирани в отменения МСФО 3 – Бизнескомби-

нации (ред. 2004): "Бизнескомбинация е обе-

диняването на отделни предприятия в една 

стопанска единица в резултат обединяването 

на едно предприятие с друго или придобива-

нето на контрол върху нетните активи и дей-

ности на друго предприятие".[11] 

Имайки предвид тези особености на биз-

нескомбинациите, целта на настоящата статия 

е да се направи критичен анализ и оценка на 

съществуващите регламентации при опреде-

ляне на обхвата на категорията „бизнес“ като 

основна от гледна точка на използването й 

при счетоводното интерпретиране на слива-

нията и придобиванията в международните 

счетоводни стандарти. 

 

Придобиването на „бизнес“ като  

основна характеристика  

на бизнескомбинациите 

Понятието „бизнес“ днес се използва ши-

роко както в икономическата литература, така 

и в масовото общуване като смисъла, който се 

влага в него не винаги е еднозначен. В специ-

ализираната литература се срещат различни 

виждания относно това какво представлява 

бизнесът. Така например Griffin и Ebert (Grif-
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fin at all., 2013, с.4) разглеждат бизнеса като 

организация, която произвежда стоки и услу-

ги, които в последствие продава на свои кли-

енти с цел реализирането на печалба като по 

този начин те главно се спират върху крайни-

те резултати от бизнеса като посочват, че той 

има за цел печалба или задоволяване на пот-

ребностите.[12] 

В друга плоскост развива своята дефини-

цията Afuah (Afuah, 2003, с. 23), който опре-

деля бизнеса като набор от дейности, предп-

риети с цел намирането на начин да се разви-

ят и превърнат наличните ресурси до стоки 

или услуги, които потребителите търсят. [13] 

Други автори също поставят акцента върху 

съдържанието на бизнеса, а не върху резулта-

тите, към които е насочен. Те определят биз-

неса като сумата от всички дейности, органи-

зирани от хората, които се занимават с търго-

вия и/или индустрия, която предоставя стоки 

и услуги, за нуждите на поддържането и по-

добряването на стандарта и качеството на 

живота им (Glos и др., 1980, с.17).[14] По този 

начин става ясно, че независимо какви цели 

преследва даден бизнес, то той се гради на 

определен набор от дейности, в основата на 

които стои процесът от комбинирането на 

първичните ресурси до достигането на край-

ните резултати. 

В контекста на счетоводните стандарти 

във връзка с представянето на сделките по 

сливане и придобиване категорията „бизнес“ 

е дефинирана в приложимия стандарт за биз-

нескомбинациите – МСФО 3. В резултат на 

извършената ревизия на стандарта през 2009 

година от Борда за международни счетоводни 

стандарти (IASB) е променена и дефиницията 

за бизнескомбинация и тя не се покрива с 

тази, дадена в Националните счетоводни 

стандарти (НСС).  Така вече бизнескомбина-

цията представлява „операция или друго съ-

битие, при което придобиващия получава 

контрол над една или повече стопански 

дейности (бизнеси). Операции, наричани 

понякога „истински сливания“ или „слива-

ния на равни“, също са бизнескомбинации“. 

[15] 

Основната промяна спрямо предходната 

версия на МСФО 3 (2004 г.) е фокусирането 

върху способността за постигане на целите на 

бизнеса, като по този начин някои считат 

(Евлогиев, 2011), че се спомага да се избегнат 

ограничителни тълкувания, които съществу-

ваха в предходната редакция на стандарта. 

[16] Безспорно тази нова редакция дава по-

широк обхват на определението като промя-

ната цели да се избягнат "неоснователно ог-

раничителни тълкувания" предимно по отно-

шение на стартиращи предприятия. Незави-

симо от направените корекции считаме, че 

определянето на това дали един придобит 

набор от активи и дейности изпълнява крите-

риите да бъде бизнес все още изисква значи-

телна преценка, защото един от най-

съществените моменти, даващ облика на ця-

лата тема за бизнескомбинациите, според нас, 

е определянето дали в резултат на бизнеском-

бинацията придобиващият получава контрол 

над една или повече стопански дейности 

(бизнеси). Именно придобиването на бизнес е 

водещо при дефинирането на една бизнес-

комбинация и се явява отграничителен мо-

мент по отношение на сделките по покупко-

продажба на активи. Затова за нас интерес 

представлява правилното определяне на при-

добития имуществен комплекс в резултат на 

бизнескомбинацията. Според изискванията на 

приложимия МСФО 3, за да се говори за при-

добиване на бизнес (стопанска дейност), то 

следва да е налице „интегриран набор от дей-

ности и активи, които могат да се извършват 

и управляват с цел осигуряване на възвръща-

емост под формата на дивиденти, по-ниски 

разходи или други икономически ползи пряко 

за инвеститорите или други собственици, 

членове или участници“. [17] Според това 

определение може да се заключи, че бизнесът 

се състои от три основни компонента: ресурси 

(входящи), процеси и резултати (крайни про-

дукти), което пък е изключително близко по 

смисъл с определенията, които разгледахме в 

началото и доближава в голяма степен счето-

водната дефиниция с общоикономическото 

разбиране за бизнеса. Освен това счетоводни-

те стандарти  също поясняват, че ресурсите 

могат да включват както материални, така и 

нематериални, финансови ресурси и хора 

(наети лица). Процесите представляват раз-

лични практики,  които в хода на дейността, 

приложени по отношение на входящите ре-

сурси, ще генерират краен продукт. Именно 

крайните продукти осигуряват възвръщае-

мост под формата на дивиденти, намаляване 

на разходите или други форми на изгода. 

Следва да отбележим, че според нормите 

на стандарта не е задължително стопанската 

дейност да включва всички входящи ресурси 

и процеси, които продавачът е използвал, ако 

придобиващия е в състояние да продължи да 

осъществява дейността след придобиването й 
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чрез интегриране към свой съществуващ  

бизнес. От друга страна придобиващият може 

да изпадне в ситуация, при която се е насочил 

към придобиване на предприятие, което е в 

своя зародиш, но е оценено с висок потенци-

ал на развитие, т.нар. „start up” компании. То 

ще отговаря на критерия за наличие на вхо-

дящи ресурси и определени дейности в про-

цес на развитие, но към момента може да 

няма компонента на изхода (продукция). В 

такива случаи следва да се вземе под внима-

ние и наличието на други критерии с цел пра-

вилно да се определи дали придобиваното 

представлява бизнес или не. Част от тези кри-

терии може да включват: 

 Дали предприятието е започнало 

планираните основни дейности; 

 Има ли наети лица, интелектуална 

собственост и други входящи ресурси и дей-

ности (процеси), които могат да се приложат 

към тези ресурси; 

  Има ли изготвен план за произ-

веждане на продукция, т.е. как ресурсите ще 

се трансформират; и 

 Има достатъчно надеждни данни, 

че ще успее да получи достъп до клиенти, 

които ще купят продуктите, които то произ-

вежда (вкл. чрез предварителни договори и 

т.н.). 

Не всички фактори трябва да са налице, за 

да може определен набор от дейности и акти-

ви в етап на развитие да отговаря на условия-

та за стопанска дейност/бизнес. Определение-

то дали даден набор от активи и дейности е 

стопанска дейност следва да се основава на 

това дали интегрираният набор е в състояние 

да се извършва и управлява като бизнес от 

пазарен участник. Така, при оценката дали 

даден набор от ресурси и дейности е бизнес, 

няма значение дали продавачът е експлоати-

рал това, което придобива като бизнес, а дали 

придобиващият има намерение да го експлоа-

тира като бизнес. 

В редица изследвания [18] някои от заин-

тересованите страни заявяват, че придобит 

набор от ресурси може да се квалифицира 

като бизнес дори и ако никакви процеси не са 

включени в сделката, когато генерирането на 

приходи продължава след придобиването. 

Така например, в бизнеса с недвижимите 

имоти, когато едно предприятие придобие 

недвижим имот всъщност придобива входящ 

ресурс и комбинирането му с неговите собст-

вени бизнес дейности (процеси) му позволява 

да продължи генерирането доходи (например 

от отдаване под наем) и поставят въпроса 

следва ли в случая да се признае бизнеском-

бинация или не.  

Счетоводното отчитане на бизнескомби-

нациите се различава от счетоводното отчи-

тане на покупко-продажбата на активи в 

следните основни направления:  

 При бизнескомбинациите подлежи 

на счетоводното отчитане изплатената пре-

мия в допълнение към придобитите разграни-

чими нетни активи. Тази премия се признава 

като отделен актив (репутация) в резултат на 

бизнескомбинацията. 

 Счетоводното третиране на отсроче-

ните данъци - отсрочените данъчни активи и 

пасивите по отсрочени данъци, произтичащи 

от първоначалното признаване на активи и 

пасиви, се признават на датата на придобива-

нето, в случай на осъществена бизнескомби-

нация, докато при покупко-продажбата на 

активи - не. 

 Счетоводното отчитане на разходи-

те, свързани с придобиването – обичайно при 

придобиването на активи според изисквания-

та на действащите счетоводни стандарти 

(МСС 2, МСС 16, МСС 38) тези разходи се 

капитализират като част от стойността на 

придобитите активи, докато при бизнеском-

бинации тези разходи се признават като раз-

ход с изключение на разходите за издаване на 

дълг или дялови ценни книжа. 

Важността на този аспект от счетоводното 

интерпретиране на една сделка се потвържда-

ва и от факта, че органът, който издава Меж-

дународните счетоводни стандарти, а именно 

IASB през месец януари 2014 г. публикува 

специален документи с въпроси и отговори 

към множество големи компании в света, 

одиторски и консултантски фирми, професи-

онални организации на счетоводителите и т.н. 

с цел установяване на трудностите и пробле-

мите при прилагането на МСФО 3 – Бизнес-

комбинации като през 2015 г. публикува 

обобщените резултати от отговорите на 93 

респонденти в специално издание. [19] Един 

от основните въпроси, който се поставя на 

респондентите, е свързан именно с възниква-

щите трудности пред тях при определянето 

дали в резултат на една сделка се придобива 

„бизнес“ или не. 

Според значителна част от отговорилите в 

изследването (78%) [20], проведено от IASB, 

въвеждането на израза „интегриран набор от 

дейности и активи, които могат да се из-

вършват и управляват …“, който замени 
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„интегриран набор от дейности и активи, из-

вършвани и управлявани …“ в редакцията 

на стандарта от 2004 г. не помага на състави-

телите на финансови отчети при определяне-

то дали една сделка включва придобиването 

на бизнес или не. Анализирайки текстовете 

считаме, че акцентирането върху възмож-

ността придобиващия да  експлоатира придо-

бития набор от ресурси като бизнес без те да 

са били такъв за продавача, както посочихме 

по-горе, подлага на съмнение цялостната идея 

за отчитането на този вид сделки. Считаме, че 

придобиването на бизнес и неговото про-

дължаване стои в основата на бизнескомби-

нациите като икономически операции. Ако 

придобиващият придобива ресурси и проце-

си, които не счита за бизнес към датата на 

придобиването, то тогава следва към тази 

дата да не бъде признавана и репутация в 

резултат на сделката под формата на отделен 

разграничим актив, а всяка разлика, която ще 

възникне, да се представя като печалба или 

загуба от сделката. Възприемайки тази ос-

новна теза считаме, че по същия начин следва 

да се разглежда и ситуация, при която придо-

биващият може да идентифицира към датата 

на придобиването бизнес, но не предвижда 

неговото продължаване. Преценката в такава 

ситуация следва да се базира на мотивите за 

осъществяване на сделката. Ако сред тези 

мотиви е придобиването на стратегически 

комплекс от активи, които по своята същност 

представляват бизнес или дори цяло предпри-

ятие, но без намерение за продължаване на 

основните операции и дейности, които са 

били част от неговата бизнес дейност, то то-

гава такава сделка следва да се разглежда от 

позициите на покупка на активи, а не като 

бизнескомбинация. Безспорно не следва да 

бъде признавана и репутация от такава сдел-

ка, тъй като икономическата същност на ре-

путацията влиза в колизия с подобен вид от-

читане.  

Обстоятелството, заложено в дефиниция-

та, че интегрираният набор може да бъде от 

дейности и активи, „които могат да се (ca-

pable of) извършват…..“ в допълнение с въз-

можността липсващ елемент да бъде заменен 

от даден пазарен участник чрез интегриране 

на придобития набор от дейности към същес-

твуващия му бизнес, прави дефиницията тол-

кова широко обхватна, че на практика всеки 

пазарен участник може да претендира, че с 

придобитото ще продължи да извършва ня-

каква дейност. Считаме, че акцентът следва 

да бъде върху това дали придобиващият е 

получил достатъчно в сделката, за да предс-

тавлява придобитото бизнес, а не дали той 

може да замени някой от липсващите елемен-

ти на бизнеса като такъв.  

Друг съществен момент при определянето 

на „бизнес“ произтича от факта, че ревизира-

ната дефиниция, както вече споменахме, е с 

по-широк обхват, което според нас предпола-

га включването на повече сделки в обхвата на 

бизнескомбинациите. Това е така, защото 

стандартът не определя минималните входя-

щи ресурси и процесите, необходими за обра-

зуването на набор, които да отговарят на оп-

ределението за бизнес. Тази липса на яснота 

води до широки тълкувания в практиката на 

това какво представлява бизнес. От друга 

страна почти липсват указания за случаите, 

при които придобития набор от активи и дей-

ности не представлява бизнес. Единствено 

при определянето на обхвата на бизнеском-

бинациите са посочени ограничителни усло-

вия за сделки, които остават извън обхвата им 

[21]:   

а) създаването на съвместно предприятие; 

б) придобиването на актив или група от 

активи, които не представляват стопанска 

дейност. В такъв случай придобиващият 

идентифицира и признава придобитите инди-

видуални разграничими активи (включително 

онези активи, които отговарят на дефиниция-

та и критериите за признаване на нематери-

ални активи в МСС 38 Нематериални активи) 

и поетите пасиви. Себестойността на групата 

се разпределя между индивидуалните разгра-

ничими активи и пасиви на базата на тяхната 

относителна справедлива стойност към датата 

на покупката. Такава сделка или събитие не 

поражда репутация; 

в) комбинация от предприятия или сто-

пански дейности под общ контрол. 

И докато по отношение на създаването на 

съвместно предприятие и изключването на 

този вид сделки от обхвата на бизнескомби-

нациите не възникват спорове, то трудности-

те при определянето на това дали придобития 

имуществен комплекс в резултат на една 

сделка покрива изискванията за „бизнес“ бяха 

изложени аргументирано по-горе. 

Воден от горните мотиви и в резултат на 

множество получени мнения във връзка с 

трудностите при прилагане на определянето 

на дадена дейност като бизнес от предприя-

тията, прилагащи Американските общоприе-

ти счетоводни принципи (US GAAP), което е 
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твърде комплексно и води до признаване на 

доста транзакции като бизнескомбинации, на 

23.11.2015 г. Бордът за американски счето-

водни стандарти (FASB) публикува като 

предложение  свое ръководство за изясняване 

на дефиницията за „бизнес“. [22]  Предложе-

нията, които са направени от FASB са в ня-

колко насоки: 

 Определяне на минималните изисква-

ния за дефиниране на „бизнес“ - за да се счи-

та за бизнес, наборът от придобити активи 

трябва да включва минимум (поне) - входящи 

ресурси и процес/и, които заедно допринасят 

за възможността за създаване на резултати, и 

ще премахне оценката на това дали един 

участник на пазара може да замени липсва-

щите елементи. Тази промяна също така се 

счита, че ще подпомогне предприятията в 

преценката дали едновременно са налице 

ресурси и процес/и; 

 предложеното ръководство ще включ-

ва мониторинг (преглед), който ще намали 

броя на транзакциите, които трябва да бъдат 

оценени като бизнес. При прилагането на 

този мониторинг даден набор от активи няма 

да се счита за бизнес, когато почти изцяло 

справедливата стойност на активите, които са 

придобити, се концентрира в един разграни-

чим актив или група от подобни разграничи-

ми активи; 

 според предложеното в ръководството 

ще се стесни определението на "изход", така 

че терминът да бъде в съответствие с това как 

изходът е описан в новия стандарт за призна-

ване на приходи. 

Тези предложения са дискутирани по-рано 

на среща между представителите на двата 

счетоводни борда FASB и IASB през месец 

септември 2015 г. [23] като изразената пози-

ция от представителите на FASB е в подкрепа 

на предложението, което публикуват през 

ноември и потвърждават виждането ни, че 

дефиницията за бизнес е ключова при опре-

делянето на обхвата на този вид сделки и 

следва да бъде прецизирана с цел внасяне на 

повече яснота и стесняване на полето за тъл-

куване. Кога и в каква степен ще бъдат прие-

ти тези насоки за определяне на рамките на 

бизнеса не е определено, но търсейки причи-

ните за подобна реакция на FASB следва да 

отбележим, че на практика определението за 

бизнес в US GAAP понастоящем е идентично 

с определението в МСС / МСФО. Въпреки 

това, FASB отбелязва, че това не изглежда да 

се тълкува или прилага последователно в 

практиката между юрисдикции, които прила-

гат  US GAAP и тези, които прилагат МСФО. 

Значителна част от потърсените заинтересо-

вани страни са заявили, че „в юрисдикции, 

които прилагат МСФО, дефиницията на биз-

нес обикновено не се прилага толкова широко 

както е в юрисдикции, които прилагат  US 

GAAP“ [24]. Този аргумент е бил в основата 

на намерението на съвета да се стесни тълку-

ването и прилагането на определението в US 

GAAP, така че на практика при GAAP и IFRS 

да има по-висока степен на съответствие. 

Освен това СМСС (IASB) е добавил проект за 

определянето на стопанската дейност (биз-

нес) в своя дневен ред и се обмислят подобни 

изменения на тези в предложения от амери-

канския борд проект. [25] 

С оглед на това считаме,  че внасянето на 

яснота в полето на счетоводното регламенти-

ране на една изключително важна категория 

като бизнескомбинациите е повече от нало-

жително, тъй като вярваме, че разбирането на 

икономическия смисъл на бизнескомбинаци-

ите, чиято есенция е в разбирането на катего-

рията бизнес, е от решаващо значение за тях-

ното счетоводно регламентиране и последва-

що представяне във финансовите отчети. Ос-

вен това бизнескомбинациите са носител на 

огромни транзакционни потоци, което прави 

информацията за тези сделки и тяхното сче-

товодно представяне изключително важни за 

бъдещите инвестиционни решения 

С оглед на изложените аргументи е въз-

можно дефиницията за бизнес да претърпи 

редакция и да придобие следния вид: „биз-

нес“ представлява съвкупност от активи и 

дейности (и поети задължения), които 

предприятието ръководи и осъществява с 

цел получаване на възвръщаемост за ин-

веститорите под различна форма и които в 

обозримо бъдеще не се предвижда да бъдат 

прекратени. 
Последната част от предложената дефини-

ция считаме, че е особено важна, тъй като 

има отношение към цялостната концепция за 

счетоводно отчитане на една бизнескомбина-

ция. Както вече изразихме становище счита-

ме, че придобиването на бизнес и неговото 

продължаване представлява същината на биз-

нескомбинациите като икономически опера-

ции. Налице са редица примери, както в бъл-

гарската, така и в световната практика, при 

които мотивите за придобиване далеч не са 

свързани с продължаване на някаква дейност, 

а напротив – придобиване на определен набор 
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от активи и дейности по цена, която е прием-

лива и последващата им препродажба с пе-

чалба. В този случай придобитите активи  и 

дейности по същество представляват бизнес и 

формално сделката следва да бъде представе-

на като бизнескомбинация, но реалната цел 

на купувача не е продължаване на бизнеса, а 

краткосрочната продажба на придобитото на 

по-висока цена. 

 

Заключение 

 

Безспорен е фактът, че бизнескомбинации-

те като сделки са изключително сложни, а 

като поле за професионална изява на счетово-

дителите и финансовите мениджъри налагат 

много високи изисквания към тяхната профе-

сионална компетентност. Всички тези особе-

ности, които коментирахме, при дефиниране-

то на „бизнес“-а налагат изисквания за много 

висока степен на професионална подготовка с 

цел правилна преценка и подробен анализ на 

това, което се придобива в резултат на една 

сделка като входящи ресурси, процеси и ре-

зултати. Независимо обаче от тяхната слож-

ност във финансово-счетоводно отношение 

поддържаме тезата, че за бизнескомбинации-

те следва да има различно счетоводно трети-

ране, тъй като те представляват коренно раз-

лични сделки в сравнение с обикновената 

покупко-продажба на активи, включително и 

факторите, които ги определят и мотивите, 

които стоят зад тях са различни. Ето защо 

считаме, че прецизирането на дефиницията за 

бизнес в тази й част е наложително именно 

поради разгледаните особености. Новата де-

финиция следва да внесе повече яснота като 

стесни обхвата на тълкуване на понятието 

„бизнес“, което ще внесе повече коректност 

при определянето на приложното поле на 

бизнескомбинациите и яснота при счетовод-

ното им представяне.  
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Velika Bineva 

 
Abstract: The aim of the article is to reveal significance and features of intangible fixed assets accounting. In 

the first part are examined essences of fixed assets and different classifications (described in International ac-

counting standards and Bulgarian accounting standards). In the second part is drawing up an accounting no-

menclature, which challenges accountancy. Lastly, it is developed manners of accounting for intangible fixed 

assets in the enterprise property.   

Key words: accounting, accounting standards, intangible, fixed asset. 

 

Въведение 

 

Определението, на което следва да отго-

варя даден ресурс, за да бъде признат като 

актив [1, 3] е:  

- да е контролиран от предприятието; 

- да е придобит в резултат на минали съби-

тия; 

- да носи бъдеща икономическа изгода.  

Активите могат да имат различна форма 

на въплъщение. В миналото благосъстояни-

ето се е свързвало със собствеността върху 

материалните ресурси, през последните ня-

колко десетилетия обаче тези характеристики 

се преписват на нематериалните активи. Дей-

ността на предприятията се развива в посока, 

в която конкурентоспособността все по-често 

се обуславя от ресурси, различаващи се от 

дълготрайните материални активи. 

Дълготрайните нематериални активи са 

притежавани от предприятието ресурси с 

особен характер, тъй като те нямат матери-

ално-веществена форма [11]. В тази връзка, 

въпросът за осчетоводяването на „невиди-

мите” ресурси, изправя науката и практиката 

пред нови предизвикателства. 

В настоящата статия обект на изследване 

са нематериалните активи и по-конкретно 

тяхното счетоводно третиране, което включва 

организация, изграждане на номенклатури и 

отчитането им. 

 

 

Класификация на нематериалните ак-

тиви 

 

В МСС 38 Нематериални активи е посо-

чено, че те могат да бъдат: 

- с ограничен полезен живот, т.е. може да 

се определи продължителността им или броя 

на произведените или сходни единици, които 

съставляват този полезен живот; 

- неограничен полезен живот – когато не 

съществува предвидимо ограничение за пе-

риода, през който се очаква да бъдат генери-

рани, чрез тях, нетни парични потоци за 

предприятието. 

Сравнително по-подробно описание се 

дава в СС 38 Нематериални активи. Съгласно 

него класификацията на нематериалните ак-

тиви е следната: 

а) права за индустриална собственост – 

притежават се или дългосрочно могат да се 

ползват от предприятието, независимо дали 

са вътрешносъздадени или външносъздадени 

и могат да бъдат: 

- търговските марки; 

- авторските права, включително върху 

компютърни софтуери; 

- търговски наименования, рубрики и из-

дателски права; 

- лицензи и франчайзи; 

- патенти; 

б) дългосрочно придобити права върху ин-

телектуална собственост - права, аналогични 

на тези за индустриална собственост, но при-



48 

добити от предприятието въз основа на дого-

ворености със създателя им; 

в) концесионни права - придобити по съ-

ответния законодателен ред; 

г) технологични права – рецептури, фор-

мули, модели, дизайни, прототипи, инстру-

менти, матрици, шаблони и др., които пред-

полагат използването на нова технология, 

въпреки че някои да имат физическа субстан-

ция, тя се разглежда само като носител на но-

ви или усъвършенствани материали, устройс-

тва, продукти, процеси, системи и услуги; 

д) нематериални активи в процес на разви-

тие; 

е) други нематериални активи. 

Така представената класификацията не ко-

респондира пряко със посочените групи в 

структурата на счетоводния баланс съгласно 

СС 1 Представяне на финансови отчети, а 

именно: 

„Актив 

Раздел А: Записан, но невнесен капитал 

Раздел Б: Нетекущи активи 

Група I: Нематериални активи 

Статия 1: Продукти от развойна дейност. 

Статия 2: Концесии, патенти, лицензии, 

търговски марки, програмни продукти и дру-

ги подобни права и активи. 

Статия 3: Търговска репутация. 

Статия 4: Предоставени аванси и немате-

риални активи в процес на изграждане. 

Група II: Дълготрайни материални ак-

тиви ……” 

Посочената справка за дълготрайните (не-

текущи) нематериални активи се различава по 

отношение на използваните понятия. Като 

вероятна причина за това може да се изтъкне 

голямото разнообразие от знания, права, соф-

туер и технологии, художествено-творчески 

произведения и др. Тези активи са консоли-

дирани изключително поради липса на мате-

риално-веществена форма. Съществуват мне-

ния [8, 12], че поставянето на тези активи в 

една група и третирането им по идентичен 

начин за счетоводни цели, води до пропуска-

нето на техните специфични особености. 

Това, действително, може да доведе до пони-

жаване на полезността на информацията по 

отношение от гледна точка на управленското 

счетоводство. Наблюдаваното частично несъ-

ответствие в терминологията обаче не възп-

репятства съществено условията за текущото 

отчитане на нематериалните активи. 

 

Организация на отчитането на немате-

риалните активи за счетоводни цели 

 

В същото време, нематериалните активи 

могат по усмотрение на ръководството на 

предприятието да се систематизират в раз-

лични групи [9]. Отчитането им се осъщест-

вява чрез Раздел 2 Сметки за дълготрайни ак-

тиви група 21 Дълготрайни нематериални ак-

тиви от Индивидуалния счетоводен сметкоп-

лан. Може да бъде предложена следната пос-

ледователност на синтетични счетоводни 

сметки: 

211 Продукти от развойна дейност; 

212 Програмни продукти; 

213 Права върху интелектуална собстве-

ност; 

214 Права върху индустриална собстве-

ност; 

219 Други дълготрайни нематериални ак-

тиви. 

Към сметка „Продуктите от развойна дей-

ност” се отнасят прилагането на изследова-

телските знания и открития за: проектиране, 

изграждане и изпитание на прототипи и мо-

дели, на матрици, инструменти и шаблони, 

производство на нови или усъвършенствани 

материали, продукти, устройства процеси, 

системи или услуги, изпитание на нови мате-

риали, устройства, продукти системи и др. 

преди да се започне производството или 

употребата в дейността на предприятието. 

Към сметка „Програмни продукти” се от-

насят закупени и създадени за собствени пот-

ребности отделни програми или програмни 

пакети, а също и други видове програмни 

продукти, независимо от вида технически но-

сители и използвана техника. 

Сметка „Права върху интелектуална собс-

твеност” е предназначена за отчитане на па-

тенти върху изобретения и върху полезни мо-

дели независимо дали са служебни или не; 

авторски и сродни на тях права; марки (тър-

говски, колективни, сертификатни и за ус-

луги); географски означения, представляващи 

наименования за произход и географски ука-

зания; промишлен дизайн; лицензии на права 

върху интелектуална собственост, включващи 

договорни, изключителни или не; топологии 

на интегрални схеми. 

Чрез сметка „Права върху индустриална 

собственост” се отчитат дългосрочни 

разрешения, предоставени от държавни или 

общински органи, за осъществяване на опре-

делени дейности; за ползване на определени 
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активи; за извършване на дейности в опреде-

лени райони и др.; концесии за добив на под-

земни богатства; за ползване на крайбрежни 

плажни ивици; за ползване на различни ре-

сурси (енергийни, биологични, минерални); 

за ползване на републиканските пътища, 

пристанища, летища; за ползване на водите и 

др., определени по закон; фирмени научно-

технически тайни; промишлени и мениджър-

ски тайни; географски наименования за про-

изход по място на стоки и услуги. 

Чрез сметка „Други дълготрайни немате-

риални активи” се отчитат активи, за които не 

са предвидени самостоятелни синтетични 

сметки в групата. Например, право на полз-

ване, право на строеж и др. 

Сметките от 21 група дълготрайни немате-

риални активи са винаги активни, нямат сал-

до или имат дебитно начално и крайно салдо. 

Дебитират се с отчетната стойност на придо-

битите активи и се кредитират при намаля-

ване и/или при отписване на балансовата им 

стойност. 

 

Примерна структура на шифъра на сче-

товодните сметки от група „Дълготрайни 

нематериални активи“ 

 

Текущото счетоводно отчитане цели да се 

събере първична информация за протеклите 

стопански операции и в последствие тази ин-

формацията да се подготви по подходящ на-

чин за по-нататъшно отразяване в системата 

на счетоводните регистри. Това отчитане се 

осъществява не само в хронологичен, но и в 

систематичен аспект. 

Систематичния аспект се изразява в за-

веждане на счетоводните сметки. На практика 

това са отчетно-регистрационни действия, 

свързани с последващата обработка на пър-

вичните отчетни данни, за да се получи сис-

тематизирана по определен начин счетоводна 

информация. Систематичното счетоводно от-

читане, от своя страна, се подразделя на сис-

тематично синтетично и аналитично система-

тично счетоводно отчитане. 

Ръководството на едно предприятие се 

нуждае от конкретна информация за групите 

обекти на отчитането в даден вид средства 

или източници на средства. В тези случаи се 

използват подсметки, откривани за групата 

счетоводни сметки. 

Може да бъде предложена следната при-

мерна структура на шифъра на счетоводните 

сметки от група 21 Дълготрайни нематериал-

ни активи: 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитичните сметки, наричани още пар-

тиди, които се откриват за всеки вид дългот-

раен нематериален актив, ще се отнасят към 

определена подсметка. В този случай се по-

лучава особен род етажност при набиране на 

синтетичната и аналитичната информация за 

състоянието и измененията на активите, с ко-

ито разполага предприятието. При необходи-

мост тази етажност може да се разшири. С 

други думи, става въпрос за аналитичното 

отчитане към дадена синтетична счетоводна 

сметка в няколко разреза. 

Например: синтетична е счетоводната 

сметка 213 Права върху интелектуална собст-

веност. 

Към нея могат да се открият подсметки: 

2131 за патенти върху изобретения и па-

тенти; 2132 за патенти върху полезни модели 

и др. 

 Към подсметката за права върху полезни 

модели могат да се обособят нови групи: за 

служебни полезни модели, за такива, които не 

са служебни и др. Към всяка от тези групи 

могат да се откриват допълнителни партиди. 

При желание и необходимост всички пра-

ва над патенти върху полезни модели се от-

читат по начина на придобиването им. Нап-

ример, права придобити от чужбина, права 

придобити в България, вътрешносъздадени и 

др. Следователно като се прилага системата 

за етажирането, може да се набере информа-

ция за правата върху съответната интелекту-

ална собственост в желаните насоки. 

Очевидно наименованието синтетични, 

респективно аналитични счетоводни сметки 

трябва да се разбира в относителен смисъл на 

думата. В конкретния случай действително 

синтетична е само сметка 213 Права върху 

интелектуална собственост, наричана още 

главна сметка или сметка от първия етаж. 

Всички останали сметки са аналитични по 

отношение на главната сметка. Подсметката 

обаче е синтетична по отношение на групите, 

които се водят към нея. 

 

 

Счетоводна с/ка 
 

Обект 
 

Група основни с-ва 
 

Вид  

 

ххх      х        х         х 
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Отчитане на нематериалните активи 

 

Нематериалните активи заемат значителна 

част от дълготрайните активи на предприяти-

ята. При отчитането им се изисква спазването 

на специфични правила, с цел създаване на 

информация, която позволява последващо 

оценяване и анализ на ролята на тези активи 

при осъществяване на основните задачи на 

предприятието [3]. Обичайните стопански 

операции и съответно счетоводни статии [3, 

4, 5, 15] са както следва: 

1. При покупка на нематериални активи: 

Д
т
 21 за съответния НА 

Д
т
 4531 ДДС покупка 

К
т
 401 Доставчици и/или 

К
т
 50 за съответните парични средства 

2. Вътрешносъздадени в предприятието 

активи. 

2.1. Отчитане на извършените разходи: 

Д
т
 611 Разходи за основна дейност 

К
т
 60 за съответния разходи 

2.2. Заприходяване на създадения актив: 

Д
т
 21 за съответния НА 

К
т
 611 Разходи за основна дейност 

3. Получени безвъзмездно ДНА: 

Д
т
 21 Съответния НА 

К
т
 753 Финансиране на ДА  

4. Придобиване на ДНА при замяна на ак-

тиви (несходни или други): 

Д
т
 21 за съответния НА 

К
т
 709 Други приходи от дейността 

5. Придобити ДНА под формата на апорт-

на вноска: 

Д
т
 21 за съответния НА 

К
т
 101 Основен капитал и/или 

К
т
 426 Вземания по записани дялови 

вноски 

6. Начислени амортизации на ДНА: 

Д
т
 603 Разходи за амортизация 

К
т
 242 Амортизация на ДНА 

7. Продажба на ДНА. 

7.1. Отписване на ДНА: 

Д
т
 242 Амортизация на ДНА и/или 

Д
т
 705 Приходи от продажби на ДА 

К
т
 21 за съответния НА 

7.2. Получаване на паричните средства от 

продажбата на актива: 

Д
т
 50 за съответните парични средства 

К
т
 705 Приходи от продажби на ДА 

К
т
 4532 ДДС продажба 

7.3. Отписване на резерва от преоценки: 

Д
т
 112 Резерв от последваща оценка на ДА  

К
т
 122 Неразпределена печалба от ми-

нали години 

8. Предадени ДНА като апортна вноска. 

8.1. С начислените амортизация и прео-

ценка (в посока на намаление): 

Д
т
 242 Амортизация на ДНА и/или 

Д
т
 631 Загуба (разходи) от обезценка 

К
т
 21 за съответния НА 

8.2. Със съдебната оценка: 

Д
т
 221 Инвестиции в дъщерни предприя-

тия и/или 

Д
т
 222 инвестиции в асоциирани предпри-

ятия 

К
т
 705 Приходи от продажби на ДА 

8.3. С балансовата стойност: 

Д
т
 705 Приходи от продажби на ДА 

К
т
 21 за съответния НА 

8.4. С резерва от преоценките: 

Д
т
 112 Резерв от последваща оценка на ДА  

К
т
 122 Неразпределена печалба от ми-

нали години 

9. Безвъзмездно предоставени или браку-

вани ДНА. 

9.1. С начислените амортизация и прео-

ценката в посока на намаление: 

Д
т
 242 Амортизация на ДНА и/или 

Д
т
 631 Загуба (разходи) от обезценка 

К
т
 21 за съответния НА 

9.2. С балансовата стойност: 

Д
т
 609 Други разходи 

К
т
 21 за съответния НА 

9.3. с резерва от преоценките 

Д
т
 112 Резерв от последваща оценка на ДА  

К
т
 122 Неразпределена печалба от ми-

нали години 

10. Даряване на ДНА. 

10.1. С начислените амортизация и прео-

ценката в посока на намаление: 

Д
т
 242 Амортизация на ДНА и/или 

Д
т
 631 Загуба (разходи) от обезценка 

К
т
 21 за съответния НА 

10.2. С балансовата стойност: 

Д
т
 119 Други резерви 

К
т
 21 за съответния НА 

10.3. С резерва от преоценките: 

Д
т
 112 Резерв от последваща оценка на ДА  

К
т
 122 Неразпределена печалба от ми-

нали години 

11. Преоценки на ДНА. 

11.1. Увеличаване на балансовата стой-

ност: 

Д
т
 21 за съответния НА 

К
т
 112 Резерв от последваща оценка на 

ДА и/или 

К
т
 731 Приходи от възстановени загуби 

от обезценка 

11.2. Намаляване на балансовата стойност: 
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Д
т
 112 Резерв от последваща оценка на ДА 

и/или 

Д
т
 631 Загуба (разходи) от обезценка 

К
т
 21 за съответния НА 

 

Заключение 

 

Счетоводното понятие нематериални ак-

тиви възниква сравнително късно, като пър-

вите опити за нормативното им регулиране е 

направен в началото на 20 в. От своя страна, 

отчитането на „невидимите” ресурси става 

популярно през последните няколко десети-

летия във връзка с  фундаментални промени в 

архитектурата на веригата от ценности на 

предприятието [10] и начина, по който се раз-

вива икономическия свят [7]. Това налага 

преобразяването на счетоводната теория и 

методология в система, която следва да реа-

гира бързо и адекватно на промените в ико-

номическата политика. В тази връзка, в ста-

тията е направен обзор на базовите подходи, 

съгласно действащите счетоводни стандарти, 

за дефиниране на активите, предложена е 

примерна структура на шифъра на счетовод-

ните сметки от група 21 Нематериални дъл-

готрайни активи и са описани счетоводните 

статии за отчитане на обичайните стопански 

операции в едно предприятие. 

 

* * * 

Използвани съкращения: 

СС – счетоводни стандарти; 

МСС – международни счетоводни стан-

дарти; 

ДНА – дълготрайни материални активи; 

НА – нематериален актив; 

ДА – дълготрайни активи; 

ДДС – данък добавена стойност. 
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ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ДЪРЖАВИТЕ ОТ  

СУБСАХАРСКА АФРИКА: НАГЛАСИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ 

 

Едуард Маринов 

 

BULGARIA’S TRADE RELATIONS WITH SUB-SAHARAN AFRICA COUNTRIES: 

BULGARIAN ENTERPRISES ATTITUDES 

 

Eduard Marinov 

 
ABSTRACT: In recent years, Sub-Saharan Africa largely relegated from the priority areas of Bulgarian for-

eign policy. However, the importance of the region to Bulgaria is determined by its increasing role in both glob-

al economy and policy, as well as its immense economic potential and natural resources. The article presents 

briefly the current state of Bulgaria’s trade's relations with sub-Saharan Africa. Based on a representative sur-

vey of 1000 Bulgarian companies, the study analyzes the attitudes of Bulgarian business towards these relations, 

firstly presenting some general characteristics of the respondents, then analyzing the structure and attitudes of 

Bulgarian companies engaged or expressing interest in trade with Sub-Saharan Africa. Finally, the paper exam-

ines the opinion of Bulgarian enterprises on the reasons why Bulgaria has lost its influence and traditional trade 

partners in the region. 

Key words: Sub-Saharan Africa, Enterprise attitudes, Bulgarian international trade  

 

Въведение 

 

Значението на африканските държави и 

особено с тези на юг от Сахара за България се 

определя от нарастващата роля на региона в 

световната политика и икономика, огромния 

икономически потенциал и природни богатс-

тва, ориентирането им към демократични 

ценности и пазарна икономика. Политиката 

на България към африканските страни се ос-

новава, от една страна, на традиционно доб-

рите връзки с редица от тях, а от друга – на 

преференциалните им политически и иконо-

мически отношения с Европейския съюз. 

Африканското направление на българската 

външна и външнотърговска политика се 

вписва в приоритетите на страната ни за ин-

тегрирането й в европейските структури. Бъл-

гария подкрепя политиката на Европейския 

съюз, насочена към разрешаването на хума-

нитарните, етническите и социалните проб-

леми и преодоляването на сложните военни и 

политически конфликти в района, както и към 

развитието на търговските отношенията с 

държавите от африканския, карибския и ти-

хоокеанския регион в рамките на Споразуме-

нията на ЕС за икономическо партньорство.  

В първата част на доклада е обобщено се-

гашното състояние на външнотърговските 

отношения с държавите от Субсахарска Аф-

рика.  В следващите части, на базата на пред-

ставително проучване на 1000 български 

фирми, е анализирано отношението на бъл-

гарския бизнес към тези отношения, като на 

първо място е представена накратко общата 

характеристика на респондентите, след което 

е разгледана структурата на българските 

фирми, търгуващи или имащи интерес към 

търговията с държави от Субсахарска Африка 

и накрая са представени оценките им по от-

ношение на причините за загубата на търгов-

ските позиции на страната в региона. В зак-

лючението са обобщени основните изводи.  

 

Външнотърговски отношения на България 

с държавите от Субсахарска Африка 

„Голяма част от българските компании, 

извършващи чуждестранни сделки имат въз-

можност за разширение на своя износ, без да 

увеличават производствените си мощности.“ 

(Несторов, 2015, с. 24). Може да се очаква, че 

стагнацията в ЕС ще продължава и вътреш-

ното търсене в България ще е слабо, което ще 

задържа растежа в българската икономика. 

Затова растежът ще се определя от възмож-

ностите за износ, особено извън ЕС, а в този 

смисъл всякакви политики за насърчаване на 

износа са от фундаментално значение за рас-
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тежа и стабилността на икономиката в сред-

носрочна перспектива.  

 През последните десетилетия Субсахарска 

Африка до голяма степен изпада от приори-

тетните области на българската външна поли-

тика, което води до загубване на положител-

ния опит от миналото в двустранните отноше-

ния с държавите в тези части на света. Външ-

ноикономическите отношения на България с 

държавите от Африка бележат значителен 

спад след годините на прехода към пазарна 

икономика. Към 2013 г. делът на търговията с 

всички африкански страни е под 2,5% от об-

щите търговски потоци на страната, докато за 

1984 този дял е 4,3%, като износът превишава 

вноса почти двойно, достигайки близо 6% от 

общия износ на България за 1984 г. 

Общата стойност на търговските потоци 

на България с държавите от Субсахарска Аф-

рика за 2013 г. възлиза на 508 млн. Евро,
1
 ко-

ето е около 42% от тази с целия континент. 

Общото нарастване на стойността на търговс-

ките потоци за периода 2003-2013 е над 10 

пъти, което е 3 пъти повече от ръста на тър-

говия на България с държави извън ЕС (2.97 

пъти). Тези данни показват по доста катего-

ричен начин повишаващото се значение на 

региона като външнотърговски партньор на 

България. Въпреки това търговията с държа-

вите от Субсахарска Африка заема едва 1% от 

общите и 2.6% от извънобщностните търгов-

ски потоци на страната. Преобладава износът 

– и като дял (4% от търговията с държави из-

вън ЕС), и като стойност (359 млн. евро), а 

вносът е над 2 пъти по-малко (149 млн. евро, 

1,4% от извънобщностната търговия).  

Търговията със страните от Субсахарска 

Африка през 2013 г. е доминирана от другите 

суровини (42%) и горивата (25%), които зае-

мат и водещо място в износа на България (съ-

ответно 40 и 36%, 143 и 129 млн. евро). Оста-

налите групи стоки с по-сериозно присъствие 

в износа са машини, оборудване и превозни 

средства (11%, 38 млн. евро) и другите прера-

ботени продукти (8%, 27 млн. евро). И при 

вноса водещи са другите суровини (46%, 68 

млн. евро), другите преработени продукти 

(32%, 47 млн. евро) и храните (11%, 16 млн. 

евро). И тук за 2013 г. салдото на България е 

положително във всички стокови групи с изк-

лючение на другите преработени продукти (-

20 млн. евро), напитките и тютюна (-13 млн. 

евро) и храните (-8.5 млн. евро).  

                                                           
1
 Всички данни са от Eurostat. 

Основни търговски партньори на България 

сред държавите от Субсахарска Африка през 

2013 г. са Република Южна Африка (37%, 186 

млн. евро), Намибия (27%, 137 млн. евро) и 

Танзания (11%, 57 млн. евро). Сред другите 

държави с по-сериозно присъствие (с дял от 

2-5% от търговията с африканските страни от 

АКТБ) във външната търговия на България 

през 2013 г. са Мозамбик, Нигерия, Гана, 

Зимбабве, Етиопия, Габон и Уганда. При вно-

са лидер е Танзания (35%), следвана от РЮА 

(26%) и Мозамбик (17%), докато износът е 

доминиран от РЮА (41%) и Намибия (38%).
2
 

В момента взаимните контакти между 

България и държавите в Африка на юг от Са-

хара в търговско-икономическата сфера се 

конкретизират предимно в проучване на па-

зарните възможности, обмен на икономическа 

информация, делови и бизнес-посещения на 

представители на български и африкански 

фирми, провеждане на двустранни бизнес-

форуми и т.н. Тези изолирани инициативи 

обаче не са достатъчни за реализиране на ог-

ромния потенциал за развитие на търговските 

и икономическите отношения между Бълга-

рия и тези държави, особено от гледна точка 

на възможностите за българския бизнес. 

 

Обща характеристика на респондентите 

В рамките на проект „Повишаване качест-

вото на образованието и на научните изслед-

вания в областта на бизнес–инженерството за 

изграждане на икономика, основана на знани-

ето (иновациите) и финансите” през 2015 г. 

беше проведено национално представително 

проучване на българския бизнес, в което взе-

мат участие 1000 фирми. Проучването се ба-

зира на случайна извадка, стратифицирана по 

регион (област), основна дейност и размер на 

фирмите. В тази част на доклада ще бъде 

представена тяхната структура от гледна точ-

ка на осъществяването на външнотърговска 

дейност, реалната търговия и интереса към 

пазари и партньори от Субсахарска Африка. 

Едва 51.6% от българските фирми осъщес-

твяват някаква форма на външнотърговска 

дейност. Този извод е направен въз основа на 

засичането на отговорите на два въпроса – 

„Използвате ли вносни стоки и/или услуги за 

осъществяване на основната си дейност...?“ и 

                                                           
2
 За подробен анализ на динамиката, стоковата и 

географската структура на външнотърговските 

отношения на България с държавите от Субсахар-

ска Африка, виж Маринов, 2015, глава 5.   
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„Изнасяте ли български стоки и/или услуги в 

чужбина (вкл. и в други страни от ЕС)?“. 

За съжаление обаче, фирмите използващи 

вносни услуги значително надвишават тези, 

изнасящи продукти в чужбина – 48% от рес-

пондентите отговарят по един или друг начин 

положително на първия въпрос, докато делът 

на положителните отговори на втория въпрос 

е едва 16.4% (виж Фиг. 1).  

 

 
Фиг. 1. Външнотърговска дейност на бъл-

гарските фирми (брой) 

 

Разликата идва най-вече от търговията са-

мо със стоки, при която фирмите, използващи 

вносни стоки са с 29 процентни пункта пове-

че от тези, осъществяващи износ, докато при 

другите отговори отклоненията са незначи-

телни (в рамките на 2 процентни пункта). 

На въпроса „Сключвали ли сте сделки с 

партньор от Субсахарска Африка в периода 

2003-2014 г.?“ едва 1.9% от българските фир-

ми отговарят положително, като половината 

от тях имат постоянни търговски партньори в 

региона, а останалите са сключвали до 5 

сделки за разглеждания период.  

На въпроса „Проявявате ли интерес към 

пазари и/ или търговски партньори в Субса-

харска Африка?“ положително отговарят 

4.1% от респондентите, а други 11.9% отгова-

рят, че биха проявили интерес, но нямат дос-

татъчно информация. 

От отговорите на тези въпроси става ясно, 

че въпреки че към момента реалните търговс-

ки отношения на българския бизнес с държа-

вите от Субсахарска Африка са много огра-

ничени, значително повече фирми проявяват 

интерес към региона.  

На фигура 2 е представен съотношението 

на фирмите, проявяващи интерес към търго-

вия със Субсахарска Африка спрямо онези, 

осъществяващи външнотърговска дейност.  

Интересен тук е фактът, че и фирмите, кои-

то не осъществяват външнотърговска дейност, 

проявяват интерес към търговия със Субсахар-

ска Африка – 2% от тях заявяват твърдо инте-

рес, а още 8% биха проявили интерес, но не 

разполагат с достатъчно информация. 

 

 
Фиг. 2. Интерес на българските фирми 

към търговия със Субсахарска Африка (%) 

 

Български фирми, осъществяващи и проя-

вяващи интерес към търговия с държавите 

от Субсахарска Африка 

На фигура 3 са представени общите харак-

теристики на фирмите, осъществяващи и про-

явяващи интерес към търговия с държавите 

от Субсахарска Африка.  

От гледна точка на основната дейност, сред 

търгуващите с региона преобладават фирмите, 

заети в промишлеността (42%), следвани от 

„други“ (26%),  „търговия“ (16%), „транспорт, 

складиране и съобщения“, „строителство“ и 

„селско, горско, ловно и рибно стопанство“ 

(по 5%).По отношение на размера доминират 

едрите (47%), следвани от средните (26%), 

микро- (21%) и малките предприятия (5%). 

Според оборота, най-много са онези фирми, 

при които респондентите не знаят или не же-

лаят да споделят информация (48%), следвани 

от тези с оборот, надвишаващ 10 млн. лв. 

(26%), фирмите с оборот от 5 до 10 млн. и от 1 

до 5 млн. лв. (съответно 16% и 11%) а онези с 

оборот под 1 млн. са общо 16%.  

Значителни различия се наблюдават по от-

ношение на структурата на респондентите, 

проявяващи интерес към търговия с държави-

те от Субсахарска Африка. Тук преобладават 

фирми, занимаващи се с търговия (46%), 

промишленост (20%) и „друга дейност“ 

(20%). Разлики има и по отношение на разме-

ра на фирмите, като тук четирите категории 

респонденти са разпределени относително по 

равно. От гледна точка на оборота за 2014 г. 

структурата на респондентите, проявяващи 

интерес, е относително близка до тази на тър-

гуващите, като единствената по-сериозна раз-

лика е значително по-големия дял на фирмите 

с оборот до 100 хил. лв. (20%) за сметка на 

онези с оборот над 10 млн. лв. (14%).  
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Фиг. 3. Структура на фирмите, осъществяващи и проявяващи интерес към търговия с дър-

жавите от Субсахарска Африка (%) 

 

Фирмите, които биха проявили интерес, но 

нямат достатъчно информация са относително 

най-диверсифицирани по отношение на дей-

ността си, като най-много са тези, занимаващи 

се с търговия (31%), промишленост (20%) и 

„друга дейност“ (24%). Тук преобладават 

средните (38%), следвани от микро- (29%) и 

малките предприятия (19%), а с най-малък дял 

са едрите (14%). От гледна точка на оборота, 

най-много са фирмите с малък оборот (общо 

47% до 1 млн. лв., от които близо 2/3 – до 100 

хил. лв.), отново за сметка най-вече на онези с 

оборот над 10 млн. лв. (15%). 

От проучването на характеристиките на 

респондентите се вижда, че са налице същес-

твени разлики между фирмите, които осъщес-

твяват търговия с държавите, и онези, които 

са заинтересовани от такава. Най-сериозни 

разлики се наблюдават по отношение на раз-

мера на фирмите – при реално търгуващите 

преобладават едрите фирми с висок оборот, 

докато при заинтересованите по-дребните 

фирми заемат значително по-сериозен дял.  

Във връзка с възможностите за насърчава-

не на икономическия растеж, свързани с из-

носа на пазари извън ЕС, на фигура 4 са е 

представено разпределението на търгуващите 

и заинтересованите фирми според вида на 

външнотърговската им дейност. При интерп-

ретирането на данните следва да се има пред-

вид вече отбелязаната голяма разлика между 

броя на фирмите, осъществяващи износ и те-

зи, използващи вносна продукция. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4. Външнотърговска дейност на фирмите, търгуващи и проявяващи интерес към Суб-

сахарска Африка (%) 

При отговора на въпроса „Използвате ли 

вносни стоки и/или услуги за осъществяване 

на основната си дейност...?“, сред търгуващите 

със Субсахарска Африка преобладават такива, 

които използват стоки – „стоки и услуги“ 

(42%), „стоки“ (26%). Това са и двете групи 

респонденти, които проявяват най-голям зая-

вен интерес към пазари и партньори от регио-

на (съответно 34% и 22%). При фирмите, кои-

то биха проявили интерес, но нямат достатъч-

но информация, по отношение на вноса се от-

крояват тези, които засега не осъществяват 

външнотърговска дейност (41%) и използва-

щите вносни стоки (39%). Следва да се отбе-

лежи и относително високият дял на фирмите, 
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работещи на ишлеме, които осъществяват внос 

от Субсахарска Африка (16%). 

От друга страна, при отговора на въпроса 

„Изнасяте ли български стоки и/или услуги в 

чужбина?“, търговията със стоки и услуги е от-

носително равномерно разпределена между 

фирмите, търгуващи с региона, а делът на рабо-

тещите на ишлеме е значително по-нисък от 

този при вноса. Тук обаче се наблюдава много 

висок дял на фирмите, които не осъществяват 

външнотърговска дейност, но проявяват или 

биха проявили интерес при наличието на повече 

информация към пазари и партньори от Африка 

(съответно 62% и 60% от съответната група).  

Силният интерес към износа в Субсахарс-

ка Африка, особено от страна на фирмите, 

които не осъществяват външнотърговска дей-

ност, отново показва огромния потенциал на 

търговията с региона.  

И при двата въпроса обаче има респонден-

ти, които твърдят, че не осъществяват външ-

нотърговска дейност, а са отговорили положи-

телно на въпроса дали търгуват с партньори от 

Африка (11% при вноса и 26% при износа).  

 

Причини за загуба на пазарите в Африка 

При определяне на бъдещата политика на 

България по отношение на региона, наред с 

реалните търговски връзки и заявения инте-

рес на българските фирми, следва да се отче-

те и мнението им по отношение на причини-

те, довели до загубата на традиционните по-

зиции на страната в този регион. На фигура 5 

са представени отговорите на респондентите 

в това отношение (всеки респондент е посо-

чил до 3 отговора).  

Отговорите са групирани по групи рес-

понденти – всички фирми; осъществяващи 

външнотърговска дейност; изнасящи в чуж-

бина; реално търгуващи с партньори от Суб-

сахарска Африка; проявяващи интерес към 

региона; фирми, които биха проявили интерес 

при наличието на повече информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5. Причини за загуба на пазарите в Африка (%) 

При всички групи липсата на информация 

относно африканските пазари е водещата при-

чина за загуба на традиционните пазари на 

България в Африка с около 40%, като (очаква-

но) делът е малко по-нисък (30%) при търгу-

ващите с региона, за които се предполага, че 

имат повече информация, и е значително по-

висок (60%) при онези, които биха проявили 

интерес, но нямат достатъчно информация. 

Друг често срещан при всички групи рес-

понденти отговор е политическата и икономи-

ческата нестабилност в държавите в Африка. 

Най-голям е делът на отговорилите по този 

начин сред фирмите, проявяващи интерес към 

Субсахарска Африка (34%), като единствената 

група, при която този отговор е посочен от по-

малко от 20% от респондентите, са онези, кои-

то нямат достатъчно информация (9%).   

По-нисък е делът на отговорите, свързани с 

последиците от членството на България в ЕС 

(ограниченията пред търговската политика на 

страната, наложени от членството и отварянето 

на европейските пазари), като при всички групи 

респонденти, взети заедно, тези отговори зае-

мат около 30%, с изключение на проявяващите 

интерес към Субсахарска Африка (17%). След-

ва да се отбележи обаче, че ако при другите 

групи респонденти двата отговора са разпреде-

лени относително по равно (с лек превес на 

първия), при реално търгуващите с региона и 

проявяващите интерес фирми съотношението 

на отговорите е 5 към 1, т.е. тези фирми смятат, 

че ограниченията, наложени от членството в ЕС 

играят сериозна роля за отслабеното присъст-

вие на България в Субсахарска Африка. 

Сред посочените в свободен текст други 

причини са неправилна външна политика 

(0.7% от всички респонденти), икономическа 

нестабилност на държавата, липса на иконо-
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мически интереси, дългосрочни програми с 

други държави, не съществува пазар с Африка. 

 

Заключение 
 

Направеният анализ на динамиката на вън-

шната търговия на България с държавите от 

Субсахарска Африка ясно показва нарастващо-

то значение на тези страни във външнотърговс-

ките отношения на страната – стойността на 

търговията с тях се повишава над 3 пъти по-

бързо от тази на общите търговски потоци на 

България извън ЕС. Търговията с тези държави 

открива пред България има сериозен потенциал 

и от гледна точка на увеличаващото се силно 

положително салдо на търговията с тях. 

Изводът, който се налага от подробното 

разглеждане на стоковата структура на търго-

вията на България с основните търговски пар-

тньори от Африка, включени в преговорите за 

сключване на СИП, е, че за съжаление с мал-

ки изключения тя е слабо диверсифицирана. 

Внасят се ограничено количество продукти, 

почти само суровини, а за съжаление износът 

също е съставен предимно от суровини. 

От направеното емпирично проучване на 

нагласите на българския бизнес става ясно, че 

въпреки че към момента реалните търговски 

отношения на българския бизнес с държавите 

от Субсахарска Африка са много ограничени, 

значително повече фирми проявяват интерес 

към региона. 

Самите фирми свързват загубата на пози-

циите на България в континента с последиците 

от членството на страната в ЕС, нестабилност-

та на региона, но най-вече с липсата на доста-

тъчно информация. Този недостатък би могъл 

да бъде преодоля сравнително лесно (и евти-

но) при провеждането на правилна политика 

от страна както на българската държава, така и 

на заинтересованите от търговия с български 

фирми държави от Субсахарска Африка.   

От проучването на характеристиките на 

респондентите се вижда, че са налице същес-

твени разлики между фирмите, които осъщес-

твяват търговия с държавите, и онези, които 

са заинтересовани от такава. Най-сериозни 

разлики се наблюдават по отношение на раз-

мера на фирмите – при реално търгуващите 

преобладават едрите фирми с висок оборот, 

докато при заинтересованите по-дребните 

фирми заемат значително по-сериозен дял. 

При разглеждането на външнотърговската 

дейност на фирмите, търгуващи и проявява-

щи интерес към пазари и партньори от Суб-

сахарска Африка ясно се откроява силния ин-

терес на фирмите по отношение на възмож-

ностите за износ в региона от страна на фир-

ми, които към момента не осъществяват ни-

каква външнотърговска дейност.  

Това, заедно с бързия темп на нарастване на 

външнотърговските потоци с региона, поло-

жителното салдо и възможността за разширя-

ване на износа от страна на голяма част от 

фирмите, без да увеличават производствените 

си мощности, прави търговията с държавите от 

Субсахарска Африка както привлекателна за 

българските фирми, така и даваща възможност 

за насърчаване на растежа и стабилността на 

икономиката в средносрочна перспектива.   
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ABSTRACT: This article pertains to development of the Voluntary Health Insurance (VHI) market in 

Bulgaria after the regulatory changes. In 2012, there were proposals for changes to the Health Insurance Act. 

These proposals were adopted by the National Assembly and pledged health insurance companies within August 

2013 to bring their activities in accordance with the Insurance Code and apply to the regulator for a license to 

carry on insurance business in general insurance. All changes related to the re-licensing of companies lead to 

stress on the market for voluntary health insurance. 

Subject of this analysis is the voluntary health insurance market in 2014 and 2015, after the regulatory 

changes. The research includes two insurance products “Accident” and “Sickness”. Objects of analysis are the 

following financial indexes of the market – premium income, market share, payments and the number of 

companies. 
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Въведение 

 

Направените през 2012 г. предложения за 

промени в Закона за здравното осигуряване 

бяха приети от Народното събрание на Ре-

публика България и задължиха здравноосигу-

рителните дружества в срок до месец август 

2013 г. да приведат дейността си в съответст-

вие с Кодекса за застраховането и да подадат 

заявление до регулатора за издаване на ли-

ценз за извършване на застрахователна дей-

ност по общо застраховане. Всички промени, 

свързани с прелицензирането на дружества 

доведоха до стрес на пазара по доброволно 

здравно осигуряване. Една част от здравно 

осигурителните фондове вдигнаха своя капи-

тал, съгласно новите изисквания като запази-

ха позиции и договори. Други дружества се 

обединиха, за да изпълнят изискванията. Тре-

ти се вляха в действащи застрахователни 

дружества, а застрахователи, притежаващи 

лиценз по общо застраховане проявиха инте-

рес към здравноосигурителния пазар. 

 

Анализ 

 

Настоящият анализ обхваща дейността на 

застрахователните дружества, притежаващи 

лиценз по общо застраховане и извършващи 

дейност по доброволно здравно осигуряване 

през 2014 г. и 2015 г. Това е периодът след 

нормативните промени, през който застрахо-

вателни дружества осъществяват дейност по 

ДЗО. Данните, на които се основава настоя-

щото проучване са официално публикувани 

от Комисията за финансов надзор (КФН). 

Данните за 2015 г. могат да претърпят малки 

промени, тъй като това са данни, базирани на 

подадените отчети на дружествата към КФН, 

подадени до 31.01.2016 г.. Окончателните 

данни ще бъдат оповестени след подаване на 

годишните отчети до 31.03.2016 г. тяхната 

обработка и последващо публикуване.  

В законът за здравното осигуряване (ЗЗО) 

в Чл. 82. е записано „Доброволното здравно 

осигуряване се извършва въз основа на дого-

вор за медицинска застраховка по смисъла на 

чл. 222а от Кодекса за застраховането (КЗ)“, а 

чл. 222а. на КЗ гласи „С договора за меди-

цинска застраховка застрахователят се задъл-

жава да поеме рискове, произтичащи от забо-

ляване или злополука, свързани с финансово-

то обезпечаване на определени здравни услу-

ги и стоки, срещу получаване на застрахова-

телна премия“. В публикуваните отчети на 

КФН няма самостоятелно данни за договори-

те за медицинска застраховка. КФН публику-

ва данни за застраховките според съответните 

рискове и поради тази причина в отчетите са 
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публикувани данни за застраховките  „Забо-

ляване“ и "Злополука". 

Доброволното здравно осигуряване се 

осъществява от лицензираните застраховате-

ли по общо застраховане, които са общо 30 на 

брой и през двете години на настоящото про-

учване. Застрахователите от държава членка 

на ЕС, извършващи дейност по общо застра-

ховане в Република България при условията 

на правото на установяване  /клонове/ са 9 на 

брой. Основно доброволното здравно осигу-

ряване се осъществява чрез застраховката 

„Заболяване“, по която отчитат реално из-

вършена дейност 18 дружества през 2014 г. и 

2015 г.. Компаниите, отчитащи дейност по 

застраховка "Злополука" са 23 през 2014 г. и 

2015 г.. Част от реализираната дейност по та-

зи застраховка по своята същност представ-

лява доброволно здравно осигуряване. Спо-

ред Приложение №1 “Видове застраховки” на 

Кодекс за застраховането, в Раздел II, точка 

А. „Видове застраховки“ е записано на първо 

място: „Злополука (включително производст-

вени злополуки и професионални заболява-

ния)“. Следователно медицинската застра-

ховка носеща риска от появата на професио-

нални заболявания е доброволно здравно оси-

гуряване. Броят на застрахователни дружест-

ва, отчитащи дейност и по двете застраховки 

е 13 и през двете години на настоящото про-

учване (Фиг. 1). 

 

 
 

Фиг. 1. Брой дружества, отчитащи дейност по "Злополука" и „Заболяване“ за 2014 и 2015 г. 
 

Според Чл. 11. (3) от КЗ „Когато застрахо-

вателното акционерно дружество е лицензи-

рано само по т. 2 (Заболяване) или по т. 1 и 2 

(Злополука) от раздел ІІ, буква "А" от прило-

жение № 1, фирмата му може да съдържа по-

отделно или в комбинация думите "доброво-

лен", "здравен" и "осигуряване" или техни 

производни на български или на чужд език“. 

Следователно с доброволно здравно осигуря-

ване се занимават лицензираните само по т. 2 

(Заболяване) или по т. 1 (Заболяване) и 2 

(Злополука). В настоящата статия ще анали-

зираме показателите именно на тези застра-

хователни дружества, отчитащи дейност по 

застраховката „Заболяване“ и по застраховки-

те "Злополука" и „Заболяване“ едновременно. 

Делът на застраховките „Заболяване“ и 

"Злополука" е 4.93% през 2014 г. и 4,74% през 

2015 г. от целия застрахователен пазар по 

общо застраховане на база брутен премиен 

приход. Следователно делът на доброволното 

здравно осигуряване е по-малък  - 2,95 % за 

2014 г. и 2,87% за 2015 г. (само част от пре-

миите по застраховката "Злополука" са свър-

зани с доброволното здравно осигуряване) 

(Фиг. 2). 
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Фиг. 2. Дял на ДЗО от застрахователния пазар общо на "Злополука" и „Заболяване“. 
 

Най-важният показател за дейността на 

едно застрахователно дружество е неговият 

премиен приход. Той фактически показва не-

говата реална дейност – стойност на действа-

щи договори. Премийният приход на застра-

хователните компании, отчитащи дейност по 

застраховка „Заболяване“ е в размер на 43 813 

хил. лева за 2014 г. При едва 344 хил. лева за 

2012 г. годината предхождаща законодател-

ните промени, които включва здравни застра-

ховки непредставляващи доброволно здравно 

осигуряване. Отнесени към данните за 2014 г. 

виждаме, че те представляват едва 0,79% и не 

влияят съществено върху общата картина.  

Премийният приход на застрахователните 

компании, извършващи доброволно здравно 

осигуряване и отчитащи дейност по медицин-

ска  застраховка „Заболяване“ е в размер на 

41 603 хил. лева за 2015 г., което представля-

ва спад с повече от 2 млн. лева.  

Премийният приход на застрахователните 

компании по медицинската застраховка "Зло-

полука", (т.е. единствено компаниите, отчи-

тащи дейност по застраховките "Злополука" и 

„Заболяване“ едновременно) е в размер на 11 

203 хил. лева за 2014 г.. При 8 934 хил. лева 

за 2012 г. годината предхождаща законода-

телните промени. Оттук можем да си напра-

вим извод, че компаниите, отчитащи дейност 

по застраховките "Злополука" и „Заболяване“ 

едновременно извършват доброволно здравно 

осигуряване по застраховката "Злополука" в 

размер на 2 269  хил. лева, което е малко над 

20% от общия премиен приход по застрахов-

ка "Злополука". Ако приемем, че съотноше-

нието се е запазило и през 2015 г. където по 

същата застраховка са отчетени 16 277 хил. 

лева то от тях делът на ДЗО е в размер на 3 

255 хил. лева (Фиг. 3), като отчитаме увели-

чение на премиите с почти един милион лева 

(986 хил. лв.). 
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Фиг. 3. Премиен приход "Злополука" и „Заболяване“ в хил. лева за 2014 и 2015 г. 
 

Премийният приход на доброволното 

здравно осигуряване за периода е намалял с 1 

224 хил. лева. Намаляването на отчетените 

премии по застраховка „Заболяване“ донякъ-

де се компенсира от увеличеният премиен 

приход по застраховка "Злополука" като от-

читаме спад с 2,66%. Ако разгледаме разви-

тието на ДЗО в България от неговата поява до 

разглеждания от нас период ще забележим, че 

въпреки общата тенденция на ежегодно уве-

личаване на премийния приход през 2011 г. 

наблюдаваме сходно намаляване с 1,8 млн. 

лева, което е спад с 4,4% (Фиг. 4). От същата 

графика можем да видим, че като цяло обща-

та тенденция е трайна и възходяща. 

 

 
 

Фиг. 4. Премиен приход по ДЗО в хил. лева за периода 2003 – 2015 г. 
 

Изплатените обезщетения на застрахова-

телните компании, отчитащи дейност по ме-

дицинска  застраховка „Заболяване“ е в раз-

мер на 24 507 хил. лева за 2014 г. При 58 хил. 

лева за 2012 г. годината предхождаща зако-

нодателните промени. Тези данни са по 
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здравни застраховки непредставляващи доб-

роволно здравно осигуряване. Отнесени към 

данните за 2014 г. виждаме, че те представля-

ват едва 0,24% и не влияят съществено върху 

общата картина. Изплатените обезщетения на 

застрахователните компании, извършващи 

доброволно здравно осигуряване и отчитащи 

дейност по медицинска  застраховка „Заболя-

ване“ е в размер на 27 519 хил. лева за 2015 г. 

което представлява повишение с повече от 3 

млн. лева. (Фиг. 5). 

 

 
 

Фиг. 5. Изплатени обезщетения за ДЗО в хил. лева за 2014 и 2015 г. 
 

Изплатените обезщетения на застрахова-

телните компании по медицинската застра-

ховка "Злополука", (т.е. единствено компани-

ите, отчитащи дейност по застраховките 

"Злополука" и „Заболяване“ едновременно) са 

в размер на 3 382 хил. лева за 2014 г.. През 

2012 г. (годината предхождаща законодател-

ните промени) те са били 1 287 хил. лева. От-

тук можем да си направим извод, че компа-

ниите, отчитащи дейност по застраховките 

"Злополука" и „Заболяване“ едновременно 

изплащат обезщетения по доброволно здрав-

но осигуряване по застраховката "Злополука" 

в размер на 2 095 хил. лева за 2014 г. и съот-

ветно 1 859  хил. лева за 2015 г. (Фиг. 5). 

Наблюдаваме минимален спад на сумите за 

изплатени обезщетения по медицинската зас-

траховка "Злополука", но единствено от ком-

паниите, отчитащи дейност по застраховките 

"Злополука" и „Заболяване“ едновременно. 

Това вероятно се дължи и на спецификата на 

ДЗО при застраховката "Злополука" свързана 

с риска от появата на професионални заболя-

вания. 

Заключение 
 

Намалението на премийния приход по 

доброволно здравно осигуряване е минима-

лен (2,66%) и вероятно повлиян от инерцията 

в следствие на нормативните промени, свър-

зани с прелицензирането на дружествата, во-

дещи до стрес на пазара по ДЗО на здравноо-

сигурителни услуги. Независимо от той об-

щата тенденция е стабилно възходяща и ве-

роятността през следващата година да отче-

тем ново увеличение на общия за страната 

премиен приход е голяма. Липсата на рефор-

ми в системата на здравеопазването създава 

нарастваща ниша в пазара на здравни услуги, 

която успешно се заема от дружествата за 

доброволно здравно осигуряване. Това трябва 

да стане за сметка на кешовите и нерегламен-

тираните плащания и ще бъде от полза за 

потребителите на ДЗО. Застрахователните 

дружества, предлагащи медицинската застра-

ховка имат не само желанието, но и необхо-

димия потенциал да поемат отговорно своята 

част от здравното осигуряване на българските 

граждани. Повишените изисквания към дру-
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жествата трябва да доведе до по-високо ка-

чество и повече сигурност за потребителите 

на тези услуги, а развитието на доброволното 

здравно осигуряване ще допринесе за увели-

чаване на финансовите приходи в здравео-

пазната система. Застрахователните дружест-

ва работят в условия на реална конкуренция, 

което води до максимално ефективно управ-

ление на ресурсите при завишен контрол на 

качеството на получаваните услуги за предла-

гането на един прозрачен и конкурентен про-

дукт. 
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STUDY OF THE DYNAMICS OF INCOME OF MULTIPROFILE HOSPITALS  

FOR ACTIVE TREATMENT 

 

Rumyana Yaneva, Andrey Kehayov 

 
ABSTRACT: Hospitals are perceived by the public as an essential element of the health care system 

providing adequate treatment, therefore they have important political significance. The hospital is the most 

complex institution in the modern healthcare system. 

The purpose of this study was to trace the dynamics of revenues and their structure of multi-profile hospitals 

for active treatment during the period 2010-2013. 

Methodology - the following methods for processing and analysis of the received information are used: 

Documentary method; Economic Analysis - Research structure of revenue and expenditure groups Hospital for 

Active Treatment; statistical methods, including: analysis of the dynamics of phenomena and tabular analysis - 

to visualize the results. 

Results and analysis: The main sources of income for medical institutions in recent years are the National 

Health Insurance Fund - for the treatment of patients treated in clinical trails and the Ministry of Health - for 

patients treated outside of clinical pathways on the National Framework Agreement. Other sources of revenue 

are revenues from sales of services, i.e. paid by patients treatment, revenues from other sales, other revenues 

and donations. 

Conclusions: The National Health Insurance Fund is the main source of income in all groups of multi-profile 

hospitals for active treatment, the group of municipal hospitals percent of funding in 2013 exceeds 87%. Over 

24% of total revenue University and the National Hospital and 20% of the District Hospital for the first two 

years were obtained from the Ministry of Health and the last year of the observed period, there is a reduction of 

the share to 7% and 5%. 

Key words: revenue, funding sources, multiprofile hospital for active treatment 

 

Въведение 
 

В повечето страни важен източник на 

здравни услуги от особено значение остават 

болниците, тъй като те предоставят на насе-

лението както базова, така и високоспециали-

зирана помощ. Обществеността възприема 

болниците като основен елемент на здравната 

система, предоставящ адекватно лечение и 

затова те имат важно политическо значение. 

Болницата е най-сложната институция в 

съвременната здравеопазна система. Като 

заведение за услуги със свойства, които му 

придават специфична сложност, болницата 

разполага със съвкупност от ресурси, които се 

използват в различни производствени проце-

си. Общоизвестна истина е, че болничната 

помощ поема около 20% от обращаемостта на 

населението за медицинска помощ, а консу-

мира около 70% от разходите за здравеопаз-

ване. Поради тази причина проблемът с фи-

нансирането на болничната помощ е много 

актуален и определя в значителна степен об-

лика на цялата здравна система. (Гладилов, 

2008) 

 
Основни характеристики на източниците 

на приходи за болнична помощ 

 

 Бюджетно финансиране  (Делчева, 2009) 

– след въвеждането на задължително здравно 

осигуряване, управлявано от НЗОК, делът на 

бюджетното финансиране, започва да нама-

лява постепенно, докато през 2006 и 2007 г. 

то заема по-малко от половината от обема на 

публичното финансиране. 

Бюджетното финансиране се осъществява 

предимно под формата на държавни, общинс-

ки субсидии, извънбюджетни сметки (за из-
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вестен период от време) и извънбюджетни 

фондове, разкривани към МЗ.  

От 2006 г. НЗОК става основен източник 

на финансиране на болниците. 

Всички бюджетни лечебни заведения в 

системата на здравеопазването се финансират 

на принципа”нето бюджет”. Това означава, че 

те могат да генерират и други приходи – от 

договори с НЗОК, от доброволни фондове, от 

такси, фирми и организации, пациенти и т.н. 

Бюджетното финансиране в разглежданите 

болници покрива следните персонални меди-

цински услуги, извън обхвата на задължител-

ното здравно осигуряване на българските 

граждани: 

- медицинска помощ при спешни състоя-

ния; 

- осигуряване на кръв и кръвни продукти; 

- трансплантация на органи, тъкани и 

клетки; 

- експертизи за степен на увреждания и 

трайна неработоспособност; 

- заплащане на лечение на заболявания по 

ред, определен от министъра на здравеопаз-

ването; 

- медицински транспорт по ред, определен 

от министъра на здравеопазването и т.н. 

Към Министерството на здравеопазването 

са създадени два фонда със специално пред-

назначение. Това са Револвиращия инвести-

ционен фонд и Фонд за лечение на деца. 

 Национална здравноосигурителна каса 

(Давидов, 2004) – съгласно Закона за здравно 

осигуряване, от 1 юли 2000 г. НЗОК заплаща 

болничните услуги на базата на Национален 

рамков договор за съответната година въз 

основа на договори с лечебните заведения за 

извършена дейност. Заплащането става по 

метода „заплащане за единица болнична ус-

луга”. Като измерителна единица за болнич-

ната услуга  понастоящем се приема пациент 

– лекуван по „клинична пътека”. За всяка 

клинична пътека в НРД е договорена цена, 

която НЗОК заплаща за всеки преминал бо-

лен (наречен в НРД „случай”). 

От 2006 г. НЗОК пое заплащането на всич-

ки текущи разходи на публичните болници, 

т.е. заплаща всички разходи по лечението на 

по-голямата част от масовите заболявания в 

тях . 

 „Дружества за доброволно здравно оси-

гуряване (ДДЗО) – ДДЗО сключват с всяка 

отделна болница договор за заплащане на 

болничните услуги по договорена между две-

те страни пазарна цена“ (Давидов, 2004, с. 

85).  

 Застрахователни институции. Плащания 

за покриване на разходи при случаи с вре-

менна или трайна, частична или пълна загуба 

на работоспособност и др. 

 Пациенти, които заплащат лечението си 

в брой – след 1989 г. директното заплащане 

от консуматори остава вторият широко при-

лаган начин на финансиране на здравеопазва-

нето (Делчева, 2009). 

Данните от НСИ за паричните разходи на 

домакинствата за здравеопазване, сочат обе-

ми от около 1/3 от публичните здравни разхо-

ди. 

Пациенти, които не са здравноосигурени, 

както и такива, които имат изисквания да им 

бъдат оказани медицински и други услуги, 

които не са включени в клиничните пътеки, 

по които се лекуват, постъпват в избрана от 

тях болница срещу заплащане в брой на съот-

ветната болнична услуга. Цената на услугата 

се определя в ценоразпис от ръководството на 

болницата. 

Пациентът заплаща на болницата опреде-

лени суми и в следните случаи: (Давидов, 

2004) 

- потребителска такса – тя е заплащане, 

регламентирано в ЗЗО. Изчислява се според 

броя на дните на проведеното лечение, но не 

повече от 10 дни годишно. 

- заплащане на скъпи медикаменти и кон-

сумативи, за които се счита, че стойността им 

не се включва в приходите от съответните 

източници (МЗ или НЗОК). 

- в чуждестранната практика съществуват 

възможности за доплащане от пациента на 

разликата между цената, заплащана на бол-

ницата от съответен публичен източник (бю-

джет, здравна каса) и действителната стой-

ност на лечението в болницата. 

В българската практика засега няма такава 

регламентирана възможност. 

- на пациента се предлага да заплати опре-

делена сума пряко на член на персонала на 

болницата. 

Това са т.нар. нерегламентирани плащания 

или неформални плащания (на черно, под 

масата, избягване на данъчно облагане и т.н.); 

 Дарения – болниците имат право да по-

лучават дарения от физически и юридически 

лица. Но понякога в българската практика се 

злоупотребява с искането на дарения от конк-

ретни пациенти и по този начин дарението 
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придобива вида на недотам регламентирано 

плащане (Давидов, 2004). 

 „Финансови средства, получени от пра-

вителствени и неправителствени външни ор-

ганизации, вкл. и банкови институции за 

осъществяването на одобрени световни, ев-

ропейски проекти и заеми. 

 Финансови средства, заплатени при при-

лагане на изискванията на Закона за здравос-

ловни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) 

за някои консултативни и диагностични 

здравни услуги, извършени от болници. Лип-

сва информация за обхвата и обема на осъ-

ществената здравна дейност при прилагането 

на този закон. 

 Финансови средства, заплатени от инс-

титуции, фирми и корпоративни организации 

за заплащане на здравни дейности в болнич-

ната помощ за техни работници и служители 

извън обхвата на задължителното и добро-

волно осигуряване, както и извън плащанията 

за прилагане на ЗЗБУТ.“ (Комитов и Генев, 

2012, с. 8,9) 

 

Целта на проучването е да се проследи 

динамиката на приходите, както и тяхната 

структура на многопрофилните болници за 

активно лечение в периода 2010-2013 г. 

 

Методика 

 

 Използвани са следните методи за обра-

ботка и анализ на получената информация: 

 Документален метод 

 Икономически анализ – за проучване 

структурата на приходите и разходите 

на групите многопрофилни болници 

за активно лечение 

 Статистически методи, включващи: 

анализ на динамиката на явленията; 

табличен анализ – за онагледяване на 

получените резултати. 
 

Таблица 1. Списък на включените в анализа групи МБАЛ 

 

№ Групи лечебни заведения  Брой Използвано 

съкращение 

 

1 

Университетски и национални многопрофилни 

болници за активно лечение 

 

8 

Университетски и 

национални МБАЛ 

 

2 

Областни многопрофилни болници за активно ле-

чение 

 

25 

 

Областни МБАЛ 

 

3 

Градски многопрофилни болници за активно лече-

ние (общинските болници в София и Пловдив) 

 

6 

 

Градски МБАЛ 

 

4 

Общински многопрофилни болници за активно 

лечение 

 

70 

 

Общински МБАЛ 

 
Резултати и анализ: 

 
Приходи на лечебните заведения за бол-

нична помощ 

Основните източници на приходи за ле-

чебните заведения за последните години и 

през 2013 г. са Националната здравноосигу-

рителна каса (НЗОК) – за лечение на болни, 

лекувани по клинични пътеки и Министерст-

вото на здравеопазването (МЗ) – за лекувани-

те болни извън клиничните пътеки по НРД. 

Други източници на приходи са приходите от 

продажби на услуги, т.е. заплащано от паци-

ентите лечение, приходи от други продажби, 

други приходи и от дарения. В настоящия 

анализ приходите са групирани в пет източ-

ника. За всяка група лечебни заведения 

структурата на приходите от гореизброените 

източници е различна. Част от приходите на 

много от групите са под формата на централ-

на доставка на лекарства, консумативи и апа-

ратура от бюджета на МЗ.[6]  

 

Приходи на многопрофилните болници за 

активно лечение 

НЗОК е основният източник на приходи 

във всички групи на многопрофилните бол-

ници за активно лечение, като за групата на 

общинските болници процента на финанси-

ране през 2013 г. надхвърля 87%. В групите 

на областните и университетските МБАЛ 

относителният дял на приходите от НЗОК 

също е висок – над 82%. 

Над 24% от общите приходи на Универси-

тетските и Националните МБАЛ и 20% на 

Областните МБАЛ за първите две години са 

получени от МЗ, а за последната година се 

наблюдава снижаване на този дял до 7% и 
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5%. За останалите две групи болници прихо-

дите от МЗ са минимални, а приходите от 

общината са по-високи от тези, получени от 

МЗ.  

 

Таблица 2. Приходи по източници на групите МБАЛ (в лева) 

 

Групи МБАЛ   Източници 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Университетс-

ки и Национал-

ни МБАЛ 

МЗ  

96 388 423 92 206 898 56 079 408 31 481 638 

Община 25 325 35 873 42 824 68 500 

НЗОК 240 844 871 243 565 584 303 953 834 348 215 381 

Областни 

МБАЛ 

МЗ  65 301 736 71 520 219 43 951 063 21 824 303 

Община 395 321 1 177 962 928 163 262 334 

НЗОК 244 608 633 258 325 100 320 216 217 354 093 158 

Градски МБАЛ 

МЗ  1 355 700 1 434 325 916 260 649 958 

Община 4 178 600 4 849 140 4 591 332 4 283 826 

НЗОК 32 726 891 33 451 232 33 931 400 34 783 478 

Общински 

МБАЛ 

МЗ  8 848 384 12 084 558 2 348 829 3 610 050 

Община 4 298 378 6 433 462 6 454 248 6 624 710 

НЗОК 142 291 107 140 248 618 154 379 849 163 279 486 

Източник: МЗ, НЦОЗА, Бюлетин 14 
 

Приходи на групите МБАЛ 

Както се вижда от таблица 3 при Универ-

ситетските и Национални МБАЛ след лек 

спад от 0,16% през 2011 г. се наблюдава на-

растване на общите приходи за разглеждания 

период 2010-2013 г. с 10,84% и лек спад за 

2011 г.  

В приходите от Министерство на здравеопаз-

ването за разглеждания 4-годишен период се 

наблюдава спад от 63,34%. Коренно различна 

е ситуацията при приходите от общината, 

където има драстичен скок със 170,48%. С 

44,58%  нарастват приходите от НЗОК.

 

Таблица 3. Приходи на Университетски и Национални МБАЛ 

 

Годи 

ни 

Общо 

приходи в лв. 

  В това число от: 

% 
МЗ                 

в лв. 
% 

Общин

а               

в лв. 

% 
НЗОК                  

в лв. 
% 

2010 382 309 342 100,00 96 388 423 25,21 25 325 0,01 240 844 871 63,00 

2011 381 686 181 100,00 92 206 898 24,16 35 873 0,01 243 565 584 63,81 

2012 398 406 770 100,00 56 079 408 14,08 42 824 0,01 303 953 834 76,29 

2013 423 763 113 100,00 31 481 638 7,43 68 500 0,02 348 215 381 82,17 

Източник: МЗ, НЦОЗА, Бюлетин 14 
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Таблица 4. Приходи на Областни МБАЛ 

Годи 

ни 

Общо 

приходи      

в лв. 

 В това число от: 

% 
МЗ                 

в лв. 
% 

Община               

в лв. 
% 

НЗОК                  

в лв. 
% 

2010 336 839 318 100,00 65 301 736 19,39 395 321 0,12 244 608 633 72,62 

2011 357 784 363 100,00 71 520 219 19,99 1 177 962 0,33 258 325 100 72,20 

2012 393 489 924 100,00 43 951 063 11,17 928 163 0,24 320 216 217 81,38 

2013 412 360 294 100,00 21 824 303 5,29 262 334 0,06 354 093 158 85,87 

Източник: МЗ, НЦОЗА, Бюлетин 14 

Общите приходи на Областните МБАЛ 

бележат тенденция на непрекъснато нараст-

ване за периода 2010-2013 г., за да достигнат 

до 22,42% ръст. Приходите от МЗ намаляват с 

66,58%. Впечатление създава динамиката при 

приходите от общините, където наблюдаваме 

първоначален внушителен скок за периода 

2010-2011 г., но впоследствие започва силно 

намаление, за да достигне до – 33,64% през 

2013 г. Приходите от НЗОК бележат непре-

къснат ръст и за разглеждания четиригоди-

шен период нарастват с 44,76%. 

От табл. 5 е видно, че за разглеждания пе-

риод 2010-2013 г. общите приходи на Градс-

ките МБАЛ бележат слабо повишение с 

2,83%. Логичен е и тук спадът на приходите 

от МЗ с 52,06%. Сравнително по-висок е от-

носителният дял на приходите от общините  

 

през 2011 г., т.е. 16,05%, за разлика от общия 

изследван период до 2013 г., където е 3,24%. 

И тук  наблюдаваме тенденцията за плавно 

нарастване на приходите от НЗОК, но за раз-

лика от горепосочените групи МБАЛ, при 

градските е само 6,28%. 

Таблица 5. Приходи на Градски МБАЛ 

Годи 

ни 

Общо 

приходи      

в лв. 

  В това число от: 

% 
МЗ                 

в лв. 
% 

Община               

в лв. 
% 

НЗОК                  

в лв. 
% 

2010 43 126 932 100,00 1 355 700 3,14 4 178 600 9,69 32 726 891 75,89 

2011 44 703 854 100,00 1 434 325 3,21 4 849 140 10,85 33 451 232 74,83 

2012 44 291 624 100,00 916 260 2,07 4 591 332 10,37 33 931 400 76,61 

2013 44 348 407 100,00 649 958 1,47 4 283 826 9,66 34 783 478 78,43 

Източник: МЗ, НЦОЗА, Бюлетин 14 

 

Таблица 6. Приходи на Общински МБАЛ 

Годи 

ни 

Общо 

приходи      

в лв. 

  В това число от: 

% 
МЗ                 

в лв. 
% 

Община               

в лв. 
% 

НЗОК                  

в лв. 
% 

2010 166 215 121 100,00 8 848 384 5,32 4 298 378 2,59 142 291 107 85,61 

2011 170 637 715 100,00 12 084 558 7,08 6 433 462 3,77 140 248 618 82,19 

2012 175 904 923 100,00 2 348 829 1,34 6 454 248 3,67 154 379 849 87,76 

2013 187 455 676 100,00 3 610 050 1,93 6 624 710 3,53 163 279 486 87,10 

Източник: МЗ, НЦОЗА, Бюлетин 14 
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През изследвания период общите приходи 

на Областните МБАЛ бележат повишение с 

12,78%. През първата година приходите от 

МЗ нарастват с 36,57%, но в края на периода 

наблюдаваме силен спад от 59,20%. При този 

вид МБАЛ приходите от общините логично 

бележат тенденция на нарастване, което за 

края на периода е 54,12%. Постепенно нарас-

тване с 14,75% има и при приходите от 

НЗОК. 

 

 

 

Структура на приходите на групите 

МБАЛ 

Както е видно от табл. 7 приходите от 

Доброволните здравноосигурителни фондове 

при Университетските и Национални МБАЛ 

след спад през 2011 г. с 13,99% бележат неп-

рекъснато внушително нарастване, което за 

края на наблюдавания период е с 150,21%. 

Увеличението на приходите от продажба на 

услуги е с 55,89%, от други продажби с 

12,81%. Други приходи нарастват с 23,02%, 

но съществува силен спад в приходите от 

дарения с 59,50%. 

 

 

Таблица 7. Структура на приходите на Университетски и Национални МБАЛ  (в лева) 

 

Години 

В това число от: 

ДЗОФ 
продажби на 

услуги 

други 

продажби 

други 

приходи 
дарения 

2010 101 025 15 152 472 4 068 740 6 318 161 19 410 326 

2011 86 887 15 532 523 5 484 883 6 139 396 18 634 136 

2012 122 992 16 034 047 3 924 019 7 522 742 10 726 902 

2013 252 775 23 621 050 4 589 832 7 672 616 7 861 322 

Източник: МЗ, НЦОЗА, Бюлетин 14 

 

Таблица 8. Структура на приходите на Областни МБАЛ (в лева) 

 

Години 

В това число от: 

ДЗОФ 
продажби на 

услуги 

други 

продажби 

други 

приходи 
дарения 

2010 316 282 11 881 160 5 239 733 4 476 934 4 619 519 

2011 438 676 11 046 266 6 606 846 3 425 281 5 244 013 

2012 502 127 13 708 672 5 922 987 3 528 130 4 732 565 

2013 705 311 20 266 324 5 643 933 5 487 696 4 077 235 

Източник: МЗ, НЦОЗА, Бюлетин 14 

 

Положителна е тенденцията, която се наб-

людава при непрекъснатото повишаване на 

приходите от ДЗОФ и при Областните 

МБАЛ, или със 123,00%. Висок е и относи-

телния дял на нарастване на приходите от 

продажба на услуги, т.е. 70,58%. 

При други продажби има повишение на 

приходите от 2010 до 2011 г. с 26,09%, след 

което се забелязва спад, но за целия четири-

годишен период има увеличение от 7,71%.  

Други приходи. При този източник на 

приходи се наблюдава редуване на спадането 

и увеличението. За 2011 г. има спад с 23,49% 

от 2010 г. За целия период 2010-2013 г. уве-

личението е 22,58%. 
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При даренията ситуацията е следната. За 

разглеждания период като цяло се наблюдава 

намаление с 11,74%. Само в началото на пе-

риода 2010-2011 г. има увеличение с 13,52%. 

 

Таблица 9. Структура на приходите на Градски МБАЛ (в лева) 

 

Години 

В това число от: 

ДЗОФ 
продажби на 

услуги 

други 

продажби 

други 

приходи 
дарения 

2010 233 537 2 212 471 768 163 455 475 1 196 095 

2011 173 382 2 269 371 272 945 1 971 592 281 867 

2012 124 067 1 481 632 1 064 968 1 705 319 476 647 

2013 144 295 2 135 085 365 090 736 378 1 250 297 

Източник: МЗ, НЦОЗА, Бюлетин 14 

 

Тенденцията в структурата на приходите 

на Градските МБАЛ е следната: Постоянен 

спад в приходите от ДЗОФ, като за периода 

2010-2013 г. той е с 38,21%. Приходите от 

продажби на услуги през 2012 г. значително 

спадат, с 33,03% в сравнение с 2010 г., след 

което отново нарастват и като цяло увеличе-

нието е с 3,50%. Висок е относителният дял 

на спада при приходите от други продажби – 

52,47%. При т.нар. други приходи има силно 

увеличение с 61,67%. Интерес представляват 

приходите от дарения. Намалението им до 

2011 г. е с 60,15% след което започва леко 

повишение. Крайният резултат от 2010 до 

2013 г. е увеличение с 4,53%. 

 

Таблица 10. Структура на приходите на Общински МБАЛ (в лева) 

 

Години 

В това число от: 

ДЗОФ 
продажби на 

услуги 

други 

продажби 

други 

приходи 
дарения 

2010 56 002 4 945 682 1 342 028 3 015 279 1 418 261 

2011 48 785 5 410 921 1 137 024 3 231 514 2 042 833 

2012 54 627 5 960 838 1 134 027 3 564 743 2 007 762 

2013 32 968 7 076 620 1 783 912 3 207 913 1 840 017 

Източник: МЗ, НЦОЗА, Бюлетин 14 

 

При структурата на приходите на Общин-

ските МБАЛ наблюдаваме следните измене-

ния. Негативна тенденция на спад на прихо-

дите от ДЗОФ с 41,13%. Приходите от про-

дажби на услуги се увеличават с 43,09%. На-

растване има и в приходите от други продаж-

би с 32,93%. Т. нар. други приходи слабо на-

растват с 6,39%, а даренията след скок от 

44,04% за 2011 г. в сравнение с 2010, започва 

плавен спад, но за разглеждания четиригоди-

шен период увеличението е с 29,71%. 

 В групите на Университетските и Област-

ните многопрофилни болници се наблюдава 

намаляване на приходите от дарения през 

последната година в сравнение с тези получе-

ни в началото на разглеждания период.  

 

Изводи 

 

1. Системите на обществено здравеопазва-

не по света функционират в по-малка или по-

голяма степен в условия на недостиг на фи-
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нансови ресурси. Този факт е валиден за ця-

лата система на обществено здравеопазване в 

България и най-вече за дейността на лечебни-

те заведения за болнична помощ. 

2. Необходимо условие за болниците да 

осигурят качеството, което търсят пациентите 

е привличането на допълнителни финансови 

ресурси, както за подобряване на материална-

та си база, така и като средство за провеждане 

на успешна кадрова политика. Допълнителни 

източници на приходи според съществуваща-

та нормативна уредба са приходите от дру-

жества за доброволно здравно осигуряване, 

приходи от застрахователни дружества или 

собствени  

приходи от предлагане на медицински услуги 

заплащани извън НЗОК, за които крайните 

потребители са склонни да заплащат. 

3. НЗОК е основният източник на приходи 

във всички групи на многопрофилните бол-

ници за активно лечение, като за групата на 

Общинските болници процента на финанси-

ране през 2013 г. надхвърля 87%. В групите 

на Областните и Университетските МБАЛ 

относителният дял на приходите от НЗОК 

също е висок – над 82%. 

4. Над 24% от общите приходи на Универ-

ситетските и националните МБАЛ и 20% на 

Областните МБАЛ за първите две години са 

получени от МЗ, а за последната година се 

наблюдава снижаване на този дял до 7% и 

5%. За останалите две групи болници прихо-

дите от МЗ са минимални, а приходите от 

общината са по-високи от тези, получени от 

МЗ. 
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Един от острите социални проблеми, пред 

които България се изправя е нарастването на 

бедността  и  справянето с нея. Социалното 

подпомагане като част от системата за соци-

ална защита се извършва чрез социални тран-

сфери. Възприета е дефиниция от автора за 

социалните трансфери,  която се основава на 

тяхната функция, а именно, че те гарантират 

минимум ниво на потребление на хората, 

които живеят в бедност или са на прага на 

бедността; заместват изцяло или частично 

загубата на доходи в резултат от определени 

събития в живота; постигат по-високо ниво на 

доходно равенство. Социалните трансфери са 

задължителен елемент на съвременното об-

щество. От една страна те са породени от 

ценностите в едно общество, а от друга са 

част от политиката на държавата.   

Социалното подпомагане е част от систе-

мата за социална защита и има за цел осигу-

ряване на подкрепа на гражданите, които не 

могат да задоволяват своите жизнени потреб-

ности без чужда помощ (Шопов, 2012, с. 196). 

Социалните помощи се получават от лица, 

след като са изчерпани всички възможности 

за самоиздръжка и помощ от задължените по 

закон да ги издържат лица. Тази помощ е 

неограничена във времето и следва да про-

дължи, докато е необходима на индивида. По 

време на икономически спад повече индиви-

ди биха имали нужда от подпомагане и об-

ратно по време на подем.  Именно тук е отра-

зена връзката между макроикономическите 

промени и социалното подпомагане, както и 

че социалната защита е подвластна преди 

всичко на рестриктивната бюджетна полити-

ка, което се отразява отрицателно на компен-

сиращата й роля при криза.  

Предизвикателствата пред социалните 

трансфери (вкл. и социално подпомагане), 

пред които се изправят Европа и България 

могат да бъдат обобщени в следните групи:  

Системата за социално подпомагане е 

предназначена да осигури защита срещу рис-

кове и нужди, свързани с: безработица, роди-

телските отговорности, болест и здравеопаз-

ването, инвалидност, загуба на съпруг или 

родител, старост, жилища и социалното изк-

лючване. 

Основните групи потребители на социал-

ното подпомагане са следните: 

- Децата и младите хора - ранна подк-

репа за преодоляване на неравностойното 

положение между поколенията и преодолява-

не на тежки проблема с младежката безрабо-

тица 

- Търсещи работа - интегриране и по-

достъпна подкрепа за намиране на работа, 

като например развитието на уменията 

- Жените - равни възможности, по-

добър достъп до пазара на труда и по този 

начин по-добра социална защита, най-вече в 

пенсионна възраст 

- Възрастните хора - повече възмож-

ности за активно участие в обществото и ико-

номиката 
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Табл. 1     
             Влияние върху              Влияние върху 

              доходите                                      разходите 

 

- Хората с увреждания - подкрепа за 

независим живот и адаптирани работни места 

- Бездомните хора - да помогнат с ре-

интеграция в обществото и работа 

Икономически фактори     

(1) растеж  осигурени хора и заплати 

 

 

 

права и брой на   

бенефициентите 

(2) заети  (основно зависи  

от (1)) 

 

 

брой на плащащите осигу-

ровки или  

данъци 

 

 

 

 

 

брой на бенефициентите 

(инвалиди, болни, безработни, 

помощи за бедност, възрастни, 

оцеляващи с помощи дългосроч-

но) 

 

(3) дял от БВП (може да зависи 

от (1)) 

 

 

Осигурителен доход  суми за обезщетения 

(след известен период от време) 

(4) заплати/инфлация  Осигурителен доход  суми за обезщетения 

(5) промяна в лихвените про-

центи (увеличение) 

 

 

доходи от инвестиции   

Демографски фактори     

(1)Първоначална възрастова 

структура 

 

 

Брой активно население  Брой на бенефициентите 

(2) промяна в смъртността  Брой активно население  Брой на бенефициентите и средна 

продължителност на ползването 

на права  

 

(3) нарастване на раждаемостта 

 

 

 

Брой на осигурителите с 

дългосрочен принос (ако 

икономическото развитие го 

позволява  

 

 

 

 

 

 

Брой на осигурителите в дългос-

рочен план  

     

Политически фактори  

 

   

(1) структура на схемите  Приходи от данъци или оси-

гуровки 

 

 

формула за изчисляване на доходи 

и условия за  придобиване на пра-

ва за определяне на  и суми за 

обезщетения и техния брой  

 

(2) поддържане (корекция на 

основните параметри на схема-

та) 

 

 

 

 

 

Таван на осигурителните 

приходи 

 

 

 

 

Равнища на обезщетения 

 

(3) административна сложност 

 

 

   

Административни общи разходи 

 

(4) Права при регистрация 

 

 

 

(краткосрочно) обща сума 

на осигурителен доход 

 

 

 

 

(дългосрочно) брой 

бенефициентите и количествено 

измерение разходи ползи 

 

(5) Съответствие на заплатите 

 

 

 

(краткосрочно) осигурителна  

печалба 

 

 

 

 

(дългосрочно) количествено изме-

рение разходи ползи 
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- Работодателите - по-голям, по-

здравословни и по-квалифицирана работна 

ръка 

- Нашите общества - по-висока произ-

водителност, по-висока заетост, по-добре за 

здравето и социалното включване, по-голям 

просперитет и по-добър живот за всички. 

 

Оценка на проблемите на социалното под-

помагане  

България остава една от страните в ЕС с 

най-висок процент на бедност и риск от соци-

ално изключване.  

 

 

Табл. 2 Процент от общото население в риск от бедност и социално изключване 

      Район/Година 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ЕС (28 страни) : 23,8 24,3 24,7 24,6 24,5 - 

ЕС (27 страни) 23,3 23,7 24,2 24,7 24,5 24,4 - 

България 46,2 49,2 49,1 49,3 48 40,1 41,3 

Естония 23,4 21,7 23,1 23,4 23,5 26 - 

Гърция 27,6 27,7 31 34,6 35,7 36 - 

Румъния 43,1 41,4 40,3 41,7 40,4 40,2 - 
 

 

Източник: ЕВРОСТАТ 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tsdsc100&language=en 

 

Видно от данните, в България рискът от 

бедност и социално изключване, сравнен с ЕС 

28 е с 61,10% по-голям за 2014г. По стойнос-

ти, страната ни се доближава само до Румъ-

ния, което показва, че социалните трансфери 

са недостатъчни или неефективни. Особено 

осезаемо се наблюдава сред децата. Те са по-

изложени на риск от бедност и социално изк-

лючване, отколкото останалата част на насе-

лението в България. Те също са бяха силно 

засегнат от кризата. Този риск при тях над-

вишава с 45,9% общия риск от изпадане в 

бедност и материални лишения. За 2015г. за 

страната ни е 89,9%, а за 2014г. 93,9%, срав-

нено с ЕС 28 – 66.5%. На този фон, България 

не успява да въведе всички данъчни полити-

ки, подходящи за деца, като в същото време 

семейните обезщетения продължават да са 

недостатъчни. Освен това, като цяло система-

та за социална защита е неадекватна, както по 

отношение на размера на ползите, така  и на 

покритието.  

Рискът от бедността при работещите е по-

висока за домакинства с деца (9,8% в сравне-

ние с 4,8% за домакинствата без деца на изд-

ръжка) обаче тя е по-висока все още (20,3%) 

за домакинствата с един родител.   

Само 7% от децата на възраст под 3 са в 

официални институции с грижи за деца 

(средно за ЕС: 30%), и 60% от децата на въз-

раст между 3 и задължителната училищна 

възраст. Много родители са имали трудности 

при използването на детски заведения. Ос-

новна пречка за нормалното участие на роди-

телите, особено майките, на пазара на труда е 

недостигът на места в детските градини. 

Обикновено два типа населени места изпит-

ват остър дефицит на детско и предучилищно 

образование: големи градове, които не успя-

ват да предложат адекватен капацитет за за-

писване в публични детски градини, както и 

много малки селски населени места, където 

може да бъде услугата. Налице е остра и 

спешна нужда от разработване на семейната 

политика с ясни цели и задачи, които се пред-

вижда целенасочена финансиране и включва 

рамка за мониторинг и оценка.  

Има ясни знаци, че хората с деца са изло-

жени на допълнителни дефекти при участието 

си в пазара на труда. Недостатъчните места в 

детските градини, в големите градова, възп-

репятстват участието на жените в трудовия 

процес и поставят по-добрия им достъп до 

пазара на труда под въпрос.  

Социалните трансфери все още имат слабо 

въздействие върху намаляването на бедността 

в България, в сравнение с други страни от ЕС. 

По данни на Евростат, България е държавата 

с трети най-слабо ефективни социални тран-

сфери система в ЕС (следвана от Италия и 

Гърция) и държавата с трети най-малък раз-

мер на обезщетенията за социална защита, 

като процент от БВП.  
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Табл. 3. Обезщетенията за социална защита, като процент от БВП.  

Район/Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ЕС (28 страни) 25,0 27,6 27,5 27,2 27,5 - 

България 14,2 15,6 16,8 16,1 16,1 17,0 

Естония 14,5 18,6 17,4 15,5 14,8 14,6 

Гърция 24,5 26,6 27,7 29,1 30,3 - 

Италия 25,5 27,5 27,6 27,3 28,0 28,6 

Румъния 13,9 16,7 17,1 16,2 15,2 14,5 

Източник: Евростат Tables by functions, aggregated benefits and grouped schemes - in % of the 

GDP [spr_exp_gdp] 

 

Няма достатъчно места за дългосрочни 

грижи в обществени обекти и броят им не 

отговаря на търсенето. Дългосрочните грижи 

се предлага от някои частни доставчици и 

чрез някои програми за субсидирана заетост. 

В частни услуги, таксите надхвърлят размера 

на максималните пенсии, така че те са дос-

тъпни само за лица, пенсионирани, които 

обаче имат и други източници на доходи или 

да получават помощ от роднини. Грижата за 

болни или инвалидни членове от семейството 

е сред основните причини за отпуск, особено 

сред жените. 

Един от належащите проблеми е  осигуря-

ване на интегрирани и цялостни грижи за 

възрастни хора. Дългосрочни грижи в Бълга-

рия са осигурени чрез две различни системи, 

система  на социалните услуги и системата на 

здравеопазването. Различните видове разпре-

деление на отговорности (частно / семейство / 

публични), различните начини за организира-

не на лечебните и социални услуги, както и 

различното законодателство, свързано с тях 

създава нанеобходимост да се прилагат нови 

модели.  Като се има предвид текущото със-

тояние на системата от услуги в България, 

както и на сериозни предизвикателства пред 

нейното развитие, Национална стратегия за 

дългосрочни грижи е приета от българското 

правителство в края на 2013 г. Стратегията е 

насочена към осигуряване на достъпна, висо-

кокачествена и устойчива дългосрочна грижа 

за възрастни хора и хора с увреждания. С 

оглед на осигуряването на ефективна подкре-

па на уязвими групи (възрастни хора и хора с 

увреждания), основните области за развитие в 

системата на социалните услуги включва 

продължаване на реформата, започната с цел 

деинституционализация, подобряване качест-

вото на предоставяните услуги, както и раз-

работване на интегрирани междусекторни 

услуги.  

Социалното подпомагане е основният инс-

трумент за осигуряване на адекватна социал-

на защита на уязвимите части от населението.  

Необходимо е да се гарантира адекватна и 

устойчива социална политика, планиране и 

координация на отговорните институции, 

развитие на системи за мониторинг и контрол 

на ефективността и ефикасността на процеса.  

 

Табл. 4. Социално подпомагане на глава от населението  (арегирана сума от всички рискове, 

които са: болест / здравеопазване, инвалидност, старост, за преживяване, семейство / деца, без-

работица, жилищно настаняване, социална изолация, която не е класифицирана другаде) в евро 
 

 

 

 

 

 

 

Източник: Евростат Social benefits per head  

 

България за 2013г. е отпуснала за социална 

защита 2230, 04 евро на глава от населението, 

за 2012г. 2064, 2 евро, за разлика от агрегира-

ния индекс на ЕС 28- 7324, 28 евро.   

 

Възможности за справяне 
ГМД е изключително важен инструмент за 

справяне с бедността, тъй като на тази база в 

България се определят изплащаните социални 

помощи. Налице е също така помощ за отоп-

Район/Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ЕС (28 страни) 6477,48 6719,48 6973,38 7088,32 7324,28 : 

България 1625,35 1733,07 1939,11 1998,2 2064,2 2230,04 

Естония 2536,82 2801,7 2810,18 2790,23 2864,65 2918,9 

Гърция 5910 6094,84 6096,48 5871,48 5876,55 : 

Румъния 1721,49 1940,14 2140,24 2181,13 2153,4 2157,49 
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ление, получени от някои много бедни се-

мейства през зимата. Подпомагането на дохо-

дите в България е с обхват и скорост, която 

води до загуба на човешки капитал, включи-

телно чрез неспособността на бедни семейст-

ва за покриване на разходите, свързани с об-

разованието на децата си. Ограничителни 

критерии за допустимост до социално подпо-

магане оставят много бедни и безработни 

хора без достъп до ползи. В резултат на това 

допълнителни условия, свързани с активно 

участие на пазара на труда не може да се при-

лага ефективно. Покритието е до 6% от насе-

лението, ако вземем две основни активни 

програми в за социално подпомагане - на 

ГМД и помощ за отопление.  

Обезщетенията за безработица имат по-

добро покритие от схемите за минимален 

доход. В периода на икономическата криза, 

по-силна антициклична ефекти, отколкото 

други трансфери. За 2013г. 3,1% от всички 

разходи от тези за социално подпомагане са 

били за този риск. Лидер е Ирландия с 

14,74%.   

България е определена като „щедра“ от ЕК 

по отношение на политиката на майчинство-

то. Това обаче може да има неблагоприятен 

ефект, тъй като за дълъг период от време бъ-

дещите доходи на майката са ниски, а и пора-

ди дългото майчинство, тя се насърчава да 

остане извън пазара на труда, което води и до 

естествено отдалечаване и по-трудна въз-

можност за обратно вграждане.  

През последните години българското пра-

вителство направи решителни стъпки в  

решаването на социалното ключовите пре-

дизвикателства в развитието и прилагането на 

националните социални политики в държава. 

Намаляването на детската бедност и социално 

изключване е предвидено в много стратеги-

чески и програмни документи. Правителство-

то определи и национална цел за намаляване 

на броя на хората , живеещи в бедност с 260 

000 за 2020 г. Политиката в областта на зае-

тостта е насочена към следните групи: безра-

ботни младежи на възраст до 29, безработни 

на възраст над 50 години, продължително 

безработни, безработни с увреждания, безра-

ботни роми, неактивни лица и т.н.  

По отношение на социалното подпомага-

не, България направи някои усилия за обезпе-

чаване адекватна и устойчива социална по-

мощ. През 2014 г. средствата за изплащане на 

всички видове обезщетения на семействата на 

деца под форма на семейните помощи за деца 

се увеличи. Освен това бяха въведени дифе-

ренцирани суми от месечни помощи за близ-

наци и деца с увреждания. Въпреки тези тен-

денции, все още има нужда от подобряване на 

координацията между различните заинтере-

совани страни и осигуряване на цялостен и 

интегриран подход към социалното подпома-

гане. Въпреки увеличението на някои надбав-

ки и социални помощи, данни на EU-SILC 

показват, че България все още изостава по 

отношение на ефективността на социалните 

трансфери. Една от основните причини за 

високия риск от бедност е размерът и слабата 

ефективност на социалните трансфери.  

Средствата за социално подпомагане и да-

нъчната политика следва да действат съгла-

сувано, тъй като в противен случай покачва-

нето на размера на социалните помощи и по-

качването на данъчно-осигурителното бреме 

имат директен негативен ефект върху стиму-

лите на безработните, икономически неак-

тивните и заетите на ниска заплата лица. Това 

е фактор, който трябва да бъде взет предвид 

при потенциално бъдещо увеличение на со-

циалните плащания.  

Следва тежестта на строги икономии да се 

разпределя справедливо между поколенията и 

социални групи. В много страни, инвестиции 

в политики в подкрепа на децата и техните 

семейства бяха в много по-голяма степен 

съкратени, с цел избягване на фискален на-

тиск от тези, които защитават по-възрастните 

хора. По този начин обаче социалната поно-

симост бе застрашена.  

Фондове на ЕС вече играят важна роля в 

подкрепа на по-слабите страни членки в изг-

раждането на по-силен подход за социална 

инвестиция. Би следвали да бъдат доразвити, 

особено като се има предвид нарастващите 

различия в тенденциите на бедност и социал-

но изключване в  целия ЕС. Насърчаването на 

социалната инвестиция се става основна част 

от бъдещото прилагане на Европейската стра-

тегия за 2020. 
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ABSTRACT: The article examines the diffusion of measures for the protection from overdue trade 

receivables among the companies in Bulgaria. The analysis is based on data from empirical sociological survey 

among 1000 non-financial corporations held in the summer of 2015. The results show that companies in the 

country use a relatively limited set of measures to prevent arrears in commercial transactions. Although many 

companies take more than one action to protect against delayed payments from customers, the actions taken are 

unvaried. The most common measures are the requirement of immediate payment, requirement for advance 

payment and the suspension of deliveries to rogue debtors. It was also found that the diffusion of almost all 

measures for the prevention of delayed receivables is statistically significant connected to the main activity of 

firms and their scale, measured by number of employees. 

Key words: trade credit, overdue accounts receivable, measures against arrears 

 

Въведение 

 

На същността на търговския кредит и мо-

тивите на фирмите за неговата употреба са 

посветени множество изследвания в различни 

страни по света. Теориите за търговския кре-

дит разкриват редица ползи за предприятията 

от привличането на финансиране от достав-

чиците и продажбите с отсрочено плащане. 

Налице са обаче и значителни рискове. Висо-

кият размер на просрочени и несъбираеми 

търговски вземания изправя фирмите пред 

сериозни ликвидни затруднения, понижава 

кредитоспосбността на предприятията и зат-

руднява достъпа им до институционално фи-

нансиране като повишава и неговата цена, 

води до загуба на рентабилност и в крайна 

сметка генерира заплаха за самото оцеляване 

на фирмите като стопански субекти. 

В условията на кризата проблемът с прос-

рочените търговски вземания се засилва. 

Междуфирмената задлъжнялост се разширява 

в целия ЕС, въпреки че съществуват значи-

телни различия в държавите-членки, особено 

между северните и южните страни. Просро-

чията по обществените поръчки достигат  

средно до 67 дни и превишават тези в частния 

сектор – 57 дни. Разпространението на „кул-

турата на забавено плащане” е причината за 

всеки четвърти фалит в Съюза и е свързана с 

още редица сериозни икономически и соци-

ални последици, сред които загуба на 450 000 

работни места годишно в нормална икономи-

ческа обстановка и повече по време на криза, 

неполучени от предприятията 270 млрд. евро 

само за 2009 г. За сравнение, това е 2,4% от 

БВП на ЕС, а получените по плана за иконо-

мическо възстановяване суми са 1,5% от БВП 

(Вж. Становище на Европейския икономи-

чески и социален комитет...., Официален вес-

тник на ЕС, 22.9.2010). 

Междуфирмената задлъжнялост и по-

конкретно просрочените междуфирмени за-

дължения продължават да бъдат сериозен 

проблем за българските предприятия и в ус-

ловията на бавно възстановяване на икономи-

ката. По данни на БСК към края на 2013 г. 

задълженията между фирмите в България 

възлизат на 117 млрд. лв. и са с 4,5 млрд. лв. 

(4 %) повече спрямо 2012 г., те формират над 

90 % от прираста на задлъжнялостта на нефи-

нансовите предприятия през 2013 година. 

(вж. БСК, Задължения на предприятията от 

нефинансови сектор на икономиката (към 1 

януари 2014 г.)) Значителна част от между-

фирмените задължения в страната са просро-
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чени или несъбираеми. Това поставя въпроса 

за мерките срещу просрочването на плащани-

ята от търговските партньори.  

Целта в статията е да се изследва в усло-

вията на бавно икономическо възстановяване 

разпространението на мерки срещу просроче-

ни вземания от нефинансовите предприятия в 

България с различни основни дейности и го-

лемини. За нейното постигане са поставени 

следните задачи: 1) да се направи преглед на 

възможностите за управление на риска от 

просрочени и несъбираеми вземания; 2) Да се 

установи каква част от фирмите предприемат 

мерки срещу просрочени вземания; 3) Да се 

установи кои са най-разпространените дейст-

вия за защита сред фирмите от различни го-

лемини и сектори. 

 

Възможностите за управление на риска 

от просрочени и несъбираеми вземания 

 

Мерките срещу просрочените и несъбира-

еми плащания от клиенти са част от процеса 

на управление на вземанията. Но също така 

може да се каже, че всеки от етапите на уп-

равление на вземанията има отношение към 

управлението на риска от просрочия. 

По отношение на политиките по управле-

ние на вземанията фирмите избират между 

две крайни решения. Първото е  задържането 

на процеса на кредитно администриране във 

фирмата. Тук се включват възможности като 

създаването на каптиви (финансиращи 

филиaли), чието предназначение е да осигу-

ряват финансиране на клиентите на компани-

ята майка, секюритизация на вземанията, фи-

нансиране с обикновен корпоративен кредит 

(без употреба на специализирани посредници 

или задължения, експлицитно свързани с взе-

манията на фирмата). Второто крайно реше-

ние е аутсорсване на цялата дейност по уп-

равление на вземанията към един външен 

доставчик на услуги - факторингова компа-

ния. Междинно решение е ползването на ус-

лугите на външни фирми, предлагащи отдел-

ни функции по администриране на кредити 

като агенции за кредитен рейтинг, фирми за 

събиране на вземания, застрахователни ком-

пании. Изборът на политика по управление на 

вземанията има важни последици за състоя-

нието и стойността на фирмата. Предпочита-

нието на фирмите между различните полити-

ки по управление на вземанията е функция от 

различията в разходите и приходите, с които 

са свързани различните варианти.
  

Функцио-

налните отговорности в процеса на кредитно 

администриране включват: 1) оценка на кре-

дитния риск на потенциалния длъжник, 2) 

вземане на решение за отпускане на кредит, 

включващо определянето на кредитните ус-

ловия, 3) финансирането на вземанията до 

настъпването на техния падеж, 4) събиране на 

вземанията и 5) понасянето на риска от неп-

лащане (default risk) (Mian и Smith, 1992). 

Елемент от управлението на риска в тър-

говското кредитиране са предлаганите отс-

тъпки за незабавно или ранно плащане. Част 

от управлението на риска са и наказателните 

лихви за забава. Предназначението им е да 

стимулират длъжниците към своевременно 

изпълнение на задълженията. С тях се цели и 

облекчаването на проблема с неблагоприят-

ната селекция на потенциалните кредитопо-

лучатели, които предварително са с намере-

ние за просрочване на задължението. 

Доставчиците се сблъскват с проблема за 

неблагоприятния избор, тъй като съществуват 

доказателства, че търговски кредит търсят 

повече фирмите с финансови проблеми (Ng, 

Smith и Smith, 1999). Доставчиците използват 

като скринингов механизъм за риска на клиен-

тите способността им да се възползват от отс-

тъпката за по-ранно плащане (Smith, 1987). 

Нарастването на лошите дългове при разширя-

ването на търговския кредит е стимул за фир-

мите да увеличат размера на тази отстъпка (Hill 

и Riener; 1979). Увеличението трябва да е дос-

татъчно голямо, за да стимулира дори рискови-

те клиенти към по-бързо плащане. Със съкра-

щаването на кредитния период намалява и рис-

кът от допълнително развитие на проблемите 

на купувача, а това редуцира и вероятността от 

поява на загуби от лоши кредити. При твърде 

високо ниво на лошите вземания обаче, поро-

дени от ликвидни проблеми на клиентите, кои-

то не са в състояние да се възползват от отстъп-

ките за ранно или незабавно плащане, усилията 

за съкращаване на срока за постъпване на сред-

ствата от продажбите и на риска не дават ре-

зултат (Bastos и Pindado, 2005). 

Marotta (2001) установява, че италианските 

производствени фирми относително рядко 

предлагат отстъпка за ранно плащане и още 

по-рядко изискват неустойки за забава на 

дължимите вземания. Последното е резултат 

от законово-институционални фактори и по-

точно неефективната защита на правата на 

кредиторите (Marotta, 2001). Wilner (2000) 

също посочва, че мнозинството фирми не 

налагат наказателни такси за забавяне на 
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плащането, а когато такива се изискват съби-

раемостта им е по-малко от 50%.  

Съществуват и алтернативни обяснения на 

нежеланието на доставчиците да налагат сан-

кции за просрочия на клиентите си. Включва-

нето в условията на търговския кредит на 

надбавка за просрочване на задълженията 

крие риска да бъде изтълкувано като своеоб-

разно съгласие от страна на продавача за за-

бавяне на плащането и да доведе до противо-

положен на очаквания ефект. Понякога сами-

те доставчици не желаят да включват такова 

условие по кредитите, тъй като те в действи-

телност са склонни да толерират просрочията, 

използвайки ги като механизъм за субсидира-

не на клиентите и застраховането им срещу 

ликвидни шокове (Daripa и Nilsen, 2005; 

Cunat, 2003).   

За защита от просрочия при продажба на 

дълготрайни стоки фирмите прилагат и т.нар. 

„условна продажба”, при която продавача 

запазва собствеността до пълното изплащане 

на цената (Спасова, 1999). Възможност при 

управлението на риска по търговските креди-

ти е също така изискването на гаранции за 

изпълнение на задълженията. Такива могат да 

бъдат банкови гаранции или поръчителство 

от стабилни фирми, а също и оформянето на 

вземанията от клиенти чрез търговски полици 

(менителници и записи на заповед). Използ-

ването на полици осигурява облекчено из-

пълнително производство в случай на непла-

щане. Ако търговският кредит е оформен с 

полица и задължението по полицата не бъде 

погасено навреме, нейният приносител има 

право да предяви регресни искове към всички 

задължени по нея лица. Гаранционната функ-

ция на полицата е още по-силна, когато тя е 

акцептирана или авалирана от надеждна бан-

кова институция.  

За покриване на риска по търговските кре-

дити и предпазване от финансови загуби, 

свързани със забавяне или непогасяване на 

вземанията се използва застраховането. То е 

свързано  и с други ползи за фирмите. Застра-

хователната полица може да послужи и като 

обезпечение по кредит от финансова инсти-

туция, което е важно предимство в условия на 

свиване на банковото кредитиране. Застрахо-

ването на вземанията повишава финансовата 

стабилност на фирмите, с което допринася за 

цялостното подобряване на тяхната креди-

тоспособност и прави финансирането по-

евтино и достъпно. Освен това то дава въз-

можност за развитие на бизнеса и навлизане 

на нови пазари като създава предпоставки за 

повишение на конкурентоспособността на 

фирмите чрез разширяване предлагането на 

търговски кредит. Повишава се и качеството 

на управление на вземанията, поради посто-

янния контрол, упражняван от застраховател-

ните компании и предоставяната от тях ин-

формация за настоящите и потенциалните 

клиенти на фирмите. 

Застраховането е изключително подходящ 

инструмент за управление на риска за фирми 

с голям дял на вземанията спрямо стойността 

на активите и/или при които преобладаващата 

част от размера на вземанията (70-80%) са 

концентрирани в относително малък брой 

клиенти. При тези фирми неплатежоспособ-

ността на някой от клиентите с голям дял от 

вземанията може да доведе до фалита на са-

мия доставчик (Спасова, 1999).  

Фирмата може да избере дали да застрахо-

ва конкретни вземания, които преценява като 

рискови или целия си оборот, реализиран при 

условия на отсрочено плащане. Вторият ва-

риант позволява осигуряването на покритие и 

на по-рискови кредити, които не биха били 

приети от застрахователните компании при 

застраховки на отделни вземания. Това дава 

възможност и за осигуряване на цялостна 

финансова стабилност на фирмата, но изисква 

и повече разходи. 

Чрез договори за факторинг без право на 

регресен иск фирмите се освобождават от 

риска от неплащане от страна на клиентите. 

Но дори при факторинга с право на регрес, 

по-доброто качество на управление на взема-

нията допринася за понижаване на кредитния 

риска за доставчиците. 

За понижаване на дела на просрочените 

вземания допринасят и мерки като по-добро 

проучване на кредитоспособността на клиен-

тите, ползване на услугите на рейтингови 

агенции, определяне на кредитни лимити по 

клиенти, запазване правото на собственост до 

пълното изплащане на продукцията, спиране 

на доставките при некоректност от клиентите, 

изискване за незабавно или авансово плащане 

при по-висок риск от просрочване на плаща-

нето. 

Когато при наблюдението на вземанията 

от клиенти се установи просрочване на пла-

щането се прилагат различни методи за инка-

сиране в зависимост от размера на вземането, 

срока на просрочие, значението на съответ-

ния длъжник за бизнеса на доставчика. Таки-

ва могат да бъдат: телефонни разговори за 
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напомняне и оказване на натиск върху длъж-

ника, изпращане на уведомителни писма, 

прекратяване на доставките и др. 

При по-малки размери на вземанията 

ефектът от провеждането на разговори и ор-

ганизирането на срещи с длъжниците е срав-

нително добър. Когато причините за забавя-

нето са временни затруднения на длъжници-

те, които имат желание да се издължат е по-

добре да бъде постигнато споразумение меж-

ду страните за определено разсрочване на 

задължението, което дава възможност то да 

бъде изцяло събрано, макар и за по-

продължителен период.  

Възможност е и  продажбата на цели паке-

ти с просрочени вземания срещу определен 

процент от стойността им. Чрез цесията ком-

паниите получават веднага определена сума 

пари, макар и с дисконт, спестяват разходите 

по събирането, избягват евентуалното комп-

рометиране на името на компанията при во-

дене на съдебни дела и влошаването на отно-

шенията с клиентите (Даньовска, 2011). 

В страната вече функционират колекторс-

ки фирми, включително и такива, които са 

част от големи международни групи с богат 

опит и утвърдени правила за събиране и из-

купуване на просрочени вземания. Предимст-

во на този начин на събиране е, че разходите 

на фирмите за него се определят в процент от 

реално инкасираната сума. Положителната 

страна при извънсъдебното събиране на дъл-

гове е  сравнителната бързина, като и спестя-

ването на съдебни разноски.  

При наличие на верижна задлъжнялост, 

когато възможността на един субект да из-

пълни своите задължения зависи от това дали 

може да събере собствените си вземания, е 

малко вероятно усилията за извънсъдебно 

събиране да дадат резултат. Кредиторите мо-

гат да бъдат принудени, поради липса на дру-

ги възможности или директно да предпочетат 

да търсят правата си по съдебен ред. Събира-

нето на вземания по съдебен ред има недоста-

тъка, че води до разрушаване на търговските 

взаимоотношения, което може да нанесе се-

риозни вреди на доставчиците, особено, ако 

става въпрос за клиент с висок относителен 

дял в приходите от продажби. Воденето на 

съдебни дела може да накърни и имиджа на 

фирмата доставчик и да повлияе негативно 

върху отношенията с останалите търговски 

партньори. 

Недостатъци на съдебното производство 

са и неговата продължителност и високите 

разходи,  които могат да достигнат значите-

лен процент от размера на вземането, особе-

но, когато то е с по-малка стойност. Съдебни-

те дела се проточват с години, през което 

време доставчикът е лишен от възможността 

да ползва средствата си. Освен това може да 

се стигне до обезценка на вземанията. В до-

пълнение съществува вероятност за небла-

гоприятно за кредитора решение или редук-

ция на размера на дълга. Има риск да се ока-

же, също така, че длъжникът не разполага с 

достатъчно имущество за погасяване на дълга 

и направените разходи по делото да се пре-

върнат в допълнителна загуба.  
Алтернатива на съдебните процедури е ар-

битражното производство. То изисква по-

ниски разходи като така се разширява достъ-

па до правораздаване на малките и средни 

предприятия, които не могат да си позволят 

разходите в държавния съд. По-голяма е и 

вероятността за запазване на добрите търгов-

ски отношения. 

Способ за извънсъдебно разрешаване на 

спорове е и медиацията. Тя е доброволна, 

неформална и поверителна процедура за ре-

шаване на спорове, при която трето неутрал-

но лице – медиатор, подпомага двете страни 

по спора сами и по своя воля да постигнат 

взаимно приемливо споразумение. Решаване-

то на спорове чрез медиация спестява време и 

разходи на страните. Обичайната продължи-

телност на медиацията е няколко дни. Обик-

новено тя се провежда в началото на възник-

ване на спора преди влошаването на отноше-

нията, което допринася за много по-бързо 

уреждане на спора, отколкото в съдебен про-

цес и дава възможност за запазване на взаи-

моотношенията между страните. При фунда-

ментални различия между страните или при 

недобросъвестни действия на една от тях ме-

диацията не е подходяща процедура. Следо-

вателно, когато просрочването на задължени-

ята към доставчиците е умишлено този метод 

за извънсъдебно уреждане на спорове няма да 

даде резултат.  

В случай на забавяне на плащане колкото 

по-скоро фирмата предприеме действия и 

също така при комбиниране на няколко мето-

да за въздействие, толкова по-големи са шан-

совете за събиране на пълния размер на взе-

мането или за минимизиране на загубите. 

Когато едно просрочено вземане е възникна-

ло преди години събирането му е малко веро-

ятно, тъй като то може да е погасено поради 

изтекла давност или фирмата  длъжник вече 
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да не съществува, както и по друга причина 

да не може да бъде установен контакт с нея. 

Нарастването на размера на разходите по 

прилагането на различните методи за инкаси-

ране на забавените вземания в определен мо-

мент престава да дава резултат и по-

нататъшното им увеличение може да доведе 

до допълнителни загуби.  

 
Емпирично изследване 

 

За анализиране на разпространението на 

мерките срещу просрочени вземания са полз-

вани данни от емпирично социологическо 

изследване*, проведено през лятото на 2015 г. 

сред 1000 нефинансови предприятия. Използ-

вана е представителна гнездова извадка. Изс-

ледването е проведено по метода на пряко 

стандартизирано интервю. Резултатите от 

анкетното проучване са обработени с програ-

мен продукт SPSS. Данните са анализирани с 

помощта на непараметричния метод „χ - 

квадрат анализ“, възприето е ниво на риск от 

α-грешка 0,05, ползвана е техниката „multiple 

response”, представени са едномерни и дву-

мерни честотни разпределения.  

В извадката са включени фирми с различ-

на основна дейност. Най-голям е делът на 

предприятията от сектор „Търговия; Ремонт 

на МПС“, а най-малък на предприятията от 

сектор „Селско, горско, ловно и рибно сто-

панство“. 

 

Таблица 1 Разпределение на фирмите според основната им дейност  

 

 

Брой Процент 

Комулативен 

процент 

Селско, горско, ловно и рибно стопанство  46 4,6 4,6 

Промишленост  101 10,1 14,7 

Строителство  59 5,9 20,6 

Търговия; Ремонт на МПС  380 38 58,6 

Хотели и ресторанти  78 7,8 66,4 

Транспорт, складиране и съобщения  60 6 72,4 

Други  276 27,6 100 

Общо 1000 100   

 

Структурата на извадката според признака 

размер на предприятията по показателя „брой 

заети лица” е представена в Таблица 3. Пре-

обладават микропредприятията (с до 9 заети 

лица), които съставляват две пети от анкети-

раните, а най-малък е делът на големите 

предприятия (с 250 и повече заети лица), кои-

то са една десета от фирмите в извадката. 

 

Таблица 2 Разпределение на фирмите според броя на заетите лица 

  Брой Процент 

Кумулативен 

процент 

От 1 до 9 заети 405 40,5 40,5 

От 10 до 49 заети 222 22,2 62,7 

От 50 до 249 заети 271 27,1 89,8 

250 и повече заети 102 10,2 100 

Общо 1000 100   

 

Според размера на оборота фирмите от 

извадката са разпределени по начина, 

представен в Таблица 4. Въпросът за размера 

на приходите от продажби е измерени на 

категорийна скала с интервали с определени 

граници. Това позволява, до известна степен, 

да се заобиколи проблема с нежеланието на 

фирмите да разкриват точна информация за 

финансовите си показатели. 
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Таблица 3 Разпределение на фирмите според размера на оборота 

Оборот 

Брой 

Валиден 

процент 

Кумулативен 

процент 

До 100 000 лв. 297 42,7 42,7 

От 100 001 до 500 000 лв. 143 20,5 63,2 

От 500 001 до 1 000 000 лв. 72 10,3 73,6 

От 1 000 001 до 5 000 000 лв. 92 13,2 86,8 

От 5 000 001 до 10 000 000 лв. 45 6,5 93,2 

От 10 000 001 до 19 500 000 лв. 18 2,6 95,8 

От 19 500 001 до 50 000 000 лв. 9 1,3 97,1 

От 50 000 001 до 97 500 000 лв. 7 1,0 98,1 

Над 97 500 000 лв. 13 1,9 100,0 

 

Разпространението на мерките е 

представено в таблица 4. Незначителният 

брой на фирмите (5 броя), които посочват, че 

прилагат друг вид действие, различно от 

изброените, за да се предпазят от просрочени 

вземания показва, че има основания да се 

приеме, че изброените мерки представят 

достоверно и изчерпателно 

разпространението на възможностите за 

управление на риска по търговското 

кредитиране сред фирмите в страната. 

 

Таблица 4 Предприемани мерки за намаляване на риска от просрочени вземания 

 
Предприемани мерки Брой отговори Процент от отго-

ворите 

Процент от случа-

ите 

Изискват незабавно плащане при покупка 697 31,0 69,7 

Изискват авансово плащане 451 20,0 45,1 

Спират доставките за некоректните длъжници 315 14,0 31,5 

Изискват банкова гаранция 183 8,1 18,3 

Предприемат мерки за събиране на забавени-

те вземания по законов ред 

177 7,9 17,7 

Нямат точно определен подход 107 4,8 10,7 

Застраховат вземанията си 93 4,1 9,3 

Налагат наказателни лихви за просрочие 87 3,9 8,7 

Имат отдел, занимаващ се с управлението на 

вземанията 

81 3,6 8,1 

Ползват услугите на факторингово дружество 34 1,5 3,4 

Ползват услугите на фирма за събиране на 

вземания 

20 0,9 2,0 

Друго 5 0,2 0,5 

*Данните са обработени с техниката multiple response  

 

Резултатите показват, че значителна част 

от фирмите предприемат повече от една 

мярка за защита от лоши вземания. Част от 

мерките са с превантивен характер, а други с 

последващ. Най-разпространените действия, 

предприемани от фирмите за предпазване от 

забавени плащания от клиенти са изискването 

за незабавно плащане, изискването на 

авансово плащане и спирането на доставките 

за некоректните длъжници. Най-широкото 

разпространение на изискването за незабавно 

плащане като мярка срещу просрочването на 

плащания от клиенти означава, че 

мнозинството от фирмите (69,7 %) се 

отказват от предимствата, които дава 

търговското кредитиране за стимулиране на 

продажбите. Тази мярка допринася за 

редуциране на нивата на междуфирмената 

задлъжнялост в страната. Следващата по 

разпространение мярка, изискването за 

авансово плащане, пък допринася за 

нарастване на задлъжнялостта между 

предприятията, но в ролята на фирми 

кредитори са фирмите-доставчици.  

Изключително слабо разпространение 

намират доказали се в световната практика 

способи за управление на риска по 

търговското кредитиране като ползването на 

услугите на фирми за събиране на вземания и 

на факторингови дружества. Не са 

разпространение и мерки като предлагането 

на отстъпка за незабавно или по-ранно 

плащане, арбитраж, медиация, оформянето на 

търговските вземания с полици и др.  
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Значителна част от фирмите (малко над 

една десета от анкетираните) нямат точно 

определен подход, което говори за слабости в 

управлението на риска, свързан със събирае-

мостта на търговските вземания в уговорения 

срок. Това е индикатор за пасивност в пове-

дението на кредиторите и е предпоставка за 

разширяване на проблема с просрочените 

междуфирмени задължения. Причините могат 

да се търсят в ниско качество на мениджмън-

та и непознаване на възможностите за защита 

от просрочени вземания, подценяване на 

проблема със забавянето на събираемостта на 

вземанията и произтичащите от това негатив-

ни последици за фирмите, страх от влошаване 

на отношенията с клиентите и загуба на про-

дажби при предприемане на мерки срещу 

просрочване на плащанията. 

С помощта на Хи-квадрат анализ е анали-

зирано разпространението на мерките срещу 

просрочени вземания при фирмите с различна 

основна дейност. Установява се, макар и сла-

ба, статистически значима връзка между вида 

основна дейност и това дали фирмите прила-

гат или не съответните изброени мерки за 

защита от забавени плащания от клиенти. 

Липса на зависимост се констатира само 

между отрасловата принадлежност на предп-

риятията и обстоятелството дали имат  или не 

отдел, занимаващ се с управлението на взе-

манията и това дали прилагат друг вид дейст-

вие за защита, различно от изброените. Резул-

татите от Хи-квадрат анализ са представени в 

таблица 5. 

 

Таблица 5 Зависимост между основната дейност на фирмите и прилагането на мерките за 

защита от просрочени вземания 
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Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,324 0,002 0,000 0,001 0,012 0,002 0,076 0,019 

Коефициент 

на Cramer 

0,187 0,189 0,250 0,157 0,083 0,143 0,176 0,151 0,128 0,145 0,107 0,123 

 

Особеностите на съответния отрасъл (като 

конкуренция, характер на взаимоотношенията 

с клиентите, съществуващите търговски 

практики и обичаи, обращаемостта на мате-

риалните запаси, вида произвеждана продук-

ция, риска и достъпа до финансиране и др.) са 

свързани с възможността и/или желанието на 

фирмите да прилагат различните действия за 

управление на риска по търговското кредити-

ране. Разпределението на предприятията от 

извадката според основната им дейност и 

приложението на мерките за защита от прос-

рочени вземания е показано в таблица 6. 
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Таблица 6 Разпределение на фирмите според основната им дейност и приложението на мер-

ките за защита от просрочени вземания 
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Селско, горско, 

ловно и рибно 

стопанство  

33 

71,7% 

4,7% 
3,3% 

22 

47,8% 

4,9% 
2,2% 

12 

26,1% 

6,6% 
1,2% 

2 

4,3% 

2,2% 
,2% 

3 

6,5% 

3,7% 
,3% 

4 

8,7% 

4,6% 
,4% 

22 

47,8% 

7,0% 
2,2% 

1 

2,2% 

2,9% 
,1% 

0 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

12 

26,1% 

6,8% 
1,2% 

0 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

7 

15,2% 

6,5% 
,7% 

Промишленост  

65 

64,4% 

9,3% 
6,5% 

64 

63,4% 

14,2% 
6,4% 

38 

37,6% 

20,8% 
3,8% 

21 

20,8% 

22,6% 
2,1% 

13 

12,9% 

16,0% 
1,3% 

19 

18,8% 

21,8% 
1,9% 

45 

44,6% 

14,3% 
4,5% 

9 

8,9% 

26,5% 
,9% 

3 

3,0% 

15,0% 
,3% 

25 

24,8% 

14,1% 
2,5% 

0 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

7 

6,9% 

6,5% 
,7% 

Строителство  

27 

45,8% 

3,9% 
2,7% 

40 

67,8% 

8,9% 
4,0% 

24 

40,7% 

13,1% 
2,4% 

8 

13,6% 

8,6% 
,8% 

7 

11,9% 

8,6% 
,7% 

9 

15,3% 

10,3% 
,9% 

23 

39,0% 

7,3% 
2,3% 

6 

10,2% 

17,6% 
,6% 

5 

8,5% 

25,0% 
,5% 

20 

33,9% 

11,3% 
2,0% 

2 

3,4% 

40,0% 
,2% 

5 

8,5% 

4,7% 
,5% 

Търговия; Ре-
монт на МПС  

294 
77,4% 

42,2% 

29,4% 

152 
40,0% 

33,7% 

15,2% 

50 
13,2% 

27,3% 

5,0% 

32 
8,4% 

34,4% 

3,2% 

25 
6,6% 

30,9% 

2,5% 

27 
7,1% 

31,0% 

2,7% 

129 
33,9% 

41,0% 

12,9% 

9 
2,4% 

26,5% 

,9% 

6 
1,6% 

30,0% 

,6% 

58 
15,3% 

32,8% 

5,8% 

2 
,5% 

40,0% 

,2% 

27 
7,1% 

25,2% 

2,7% 

Хотели и ресто-

ранти  

61 

78,2% 
8,8% 

6,1% 

31 

39,7% 
6,9% 

3,1% 

8 

10,3% 
4,4% 

,8% 

3 

3,8% 
3,2% 

,3% 

5 

6,4% 
6,2% 

,5% 

3 

3,8% 
3,4% 

,3% 

16 

20,5% 
5,1% 

1,6% 

1 

1,3% 
2,9% 

,1% 

1 

1,3% 
5,0% 

,1% 

9 

11,5% 
5,1% 

,9% 

0 

0,0% 
0,0% 

0,0% 

11 

14,1% 
10,3% 

1,1% 

Транспорт, 
складиране и 

съобщения  

39 
65,0% 

5,6% 

3,9% 

32 
53,3% 

7,1% 

3,2% 

14 
23,3% 

7,7% 

1,4% 

8 
13,3% 

8,6% 

,8% 

3 
5,0% 

3,7% 

,3% 

5 
8,3% 

5,7% 

,5% 

18 
30,0% 

5,7% 

1,8% 

3 
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8,8% 

,3% 

2 
3,3% 

10,0% 

,2% 

11 
18,3% 

6,2% 

1,1% 

0 
0,0% 

0,0% 

0,0% 

8 
13,3% 

7,5% 

,8% 

Други  

178 

64,5% 
25,5% 

17,8% 

110 

39,9% 
24,4% 

11,0% 

37 

13,4% 
20,2% 

3,7% 

19 

6,9% 
20,4% 

1,9% 

25 

9,1% 
30,9% 

2,5% 

20 

7,2% 
23,0% 

2,0% 

62 

22,5% 
19,7% 

6,2% 

5 

1,8% 
14,7% 

,5% 

3 

1,1% 
15,0% 

,3% 

42 

15,2% 
23,7% 

4,2% 

1 

,4% 
20,0% 

,1% 

42 

15,2% 
39,3% 

4,2% 

*Данните във всяка клетка от таблицата показват последователно 1) брой фирми от съответния 

сектор, прилагащи съответното действие за защита от просрочени вземания 2) процент от фирмите от 

съответния сектор 3) процент от фирмите, прилагащи съответната мярка, 4) процент от всички фирми. 

 
Изследването с Хи-квадрат анализ показва 

и статистически закономерна зависимост 

между големината на фирмите според броя 

заети лица и прилагането на почти всички от 

посочените мерки за предпазване от риска от 

забавяне на събираемостта на вземанията по 

търговски сделки. Изключение е изискването 

за незабавно плащане. Прилагането на тази 

мярка, която се установи, че е и най-

разпространената сред фирмите в страната, не 

се влияе от мащаба на  предприятията.  
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Таблица 7 Зависимост между прилагането на мерки срещу просрочването на търговски взе-

мания и големината на фирмите по критерия „брой заети лица“ 
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Sig. 0,332 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,594 0,000 

Коефициент 

на Cramer 

0,058 0,262 0,244 0,181 0,236 0,161 0,205 0,198 0,124 0,227 0,044 0,144 

 
Разпределението на предприятията от из-

вадката според големината им и приложение-

то на мерките за защита от просрочени взе-

мания е показано в таблица 8. 

 

 

Таблица 8 Разпределение на фирмите според големината им по критерия „брой заети лица“ 

и приложението на мерките за защита от просрочени вземания 
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287 

70,9% 
41,2% 

28,7% 

119 

29,40% 

26,40% 
11,90% 

31 

7,70% 

16,90% 
3,10% 

16 

4,00% 

17,20% 
1,60% 

9 

2,20% 

11,10% 
0,90% 

20 

4,90% 

23,00% 
2,00% 

82 

20,20% 

26,00% 
8,20% 

2 

0,50% 

5,90% 
0,20% 

2 

0,50% 

10,00% 
0,20% 

35 

8,60% 

19,80% 
3,50% 
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0,20% 

65 

16,00% 

60,70% 
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156 

70,3% 

22,4% 

119 
53,60% 

26,40% 

11,90% 

44 
19,80% 

24,00% 

4,40% 

22 
9,90% 

23,70% 

2,20% 

17 
7,70% 

21,00% 

1,70% 

22 
9,90% 

25,30% 

2,20% 

93 
41,90% 

29,50% 

9,30% 

4 
1,80% 

11,80% 

0,40% 

3 
1,40% 

15,00% 

0,30% 

38 
17,10% 

21,50% 

3,80% 

0 
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0,00% 
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14,00% 

1,50% 15,6% 
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70,5% 

27,4% 
19,1% 

156 
57,60% 

34,60% 

15,60% 

78 
28,80% 

42,60% 

7,80% 

34 
12,50% 

36,60% 

3,40% 

31 
11,40% 

38,30% 

3,10% 

24 
8,90% 

27,60% 

2,40% 

98 
36,20% 

31,10% 

9,80% 

16 
5,90% 

47,10% 

1,60% 

9 
3,30% 

45,00% 

0,90% 

71 
26,20% 

40,10% 

7,10% 

2 
0,70% 

40,00% 

0,20% 
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63 
61,8% 

9,0% 

6,3% 

57 

55,90% 
12,60% 

5,70% 

30 

29,40% 
16,40% 

3,00% 

21 

20,60% 
22,60% 

2,10% 

24 

23,50% 
29,60% 

2,40% 

21 

20,60% 
24,10% 

2,10% 

42 

41,20% 
13,30% 

4,20% 

12 

11,80% 
35,30% 

1,20% 

6 

5,90% 
30,00% 

0,60% 

33 

32,40% 
18,60% 

3,30% 

1 

1,00% 
20,00% 

0,10% 

6 
5,90% 

5,60% 

0,60% 

*Данните във всяка клетка от таблицата показват последователно 1) брой фирми от съответния 

сектор, прилагащи съответното действие за защита от просрочени вземания 2) процент от фирмите от 

съответния сектор 3) процент от фирмите, прилагащи съответната мярка 4) процент от всички фирми. 
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Големината на фирмите е индикатор за ка-

чеството на мениджмънта, за достъпа до фи-

нансиране, за пазарната сила на фирмите. 

Всичко това са фактори, които формират 

възможностите на фирмите да управляват 

ефективно риска, свързан с търговското кре-

дитиране. 

 

Заключение 

 

Може да се обобщи, че фирмите в страната 

използват сравнително ограничен набор от 

мерки за предпазване от просрочени вземания 

по търговски сделки. Това е предпоставка за 

поддържане на високи нива на забавените и 

несъбираеми междуфирмени дългове. Макар 

че доста предприятия предприемат повече от 

едно действие за защита от забавени плаща-

ния от клиенти, резултатите показват, че 

предприеманите действия са еднообразни.  

Установява се, че разпространението на 

почти всички мерки за предпазване от заба-

вени вземания е в статистически закономерна 

връзка с основната дейност на фирмите и 

техният мащаб, измерен според броя на зае-

тите лица. И при предприятията с различна 

основна дейност и с различни големини най-

разпространените мерки са изискването за 

незабавно плащане, изискването за авансово 

плащане и спирането на доставките за неко-

ректните длъжници. Изключително слабо 

разпространени остават доказали своята 

ефективност в различни страни по света мер-

ки за управление на риска от лоши вземания. 

Възможни причини за това са недостатъчно 

качество на мениджмънта и непознаване на 

предимствата на различните механизми за 

защита от просрочени търговски вземания, 

страхът от загуба на клиенти и пазарен дял, 

който се подсилва в условия на свито търсене 

и ниска конкурентоспособност на фирмите, 

слабостите в нормативната уредба на защита-

та на правата на кредиторите, недостигът на 

финансов ресурс за приложение на някои от 

мерките за защита. Това дава основания да се 

приеме, че предпоставки за повишаване на 

качеството на управление на риска по търгов-

ското кредитиране са и подобряването на 

институционалната среда и условията за биз-

нес в страната. 
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ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ПРЕЗ КРИЗАТА  
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TRADE RECEIVABLES AND LONG-TERM INDEBTEDNESS OF THE FIRMS  

TO FINANCIAL INSTITUTIONS IN CRISIS  

 

Galya Taseva-Petkova 

 
ABSTRACT: The article examines the relationship between trade receivables of firms in Bulgaria and their 

long-term indebtedness to financial institutions in the economic crisis. The analysis is based on data for the 

period 2008 - 2009 on 199 SMEs and 100 large enterprises, which are supplied by the National Statistical Insti-

tute. The data for SMEs and large enterprises are analyzed separately, which allows to take into account differ-

ences between them. Using the method of multiple regression analysis is indicated inversely proportional rela-

tionship between trade receivables and the level of long-term liabilities of companies to financial institutions, 

both for SMEs and large enterprises. The results show that commercial lending to customers served adaptation 

of firms to environmental conditions. The situation of crisis in the economy makes sales on credit in one of the 

most effective mechanisms for generating own funds and reducing the need for external financing. In the short 

term the reduction of long-term indebtedness to financial institutions allowing companies to save financial costs 

and reduces the risk of bankruptcy in a crisis situation characterized by a shortage of liquidity and raising inter-

est rates on bank loans. But the negative relation of trade receivables with long-term loans from financial insti-

tutions could be interpreted as a signal of a problem in the collection of receivables, which lowers the creditwor-

thiness of companies and their access to financing. The negative impact of trade receivables on the amount of 

long-term liabilities to financial institutions (which generally serve to finance investment projects) also shows 

that lending to customers can lead to a decrease in investment activity in the long term. 

Key words: trade receivables, long-term credits, economic crisis, shift of investments, investment activity  

 

Въведение 
 

Налице са множество изследвания на ха-

рактеристиките на търговския кредит в раз-

лични страни по света. Недостатъчно проуче-

ни остават обаче дългосрочните аспекти от 

употребата му в дейността на предприятията. 

Теоретичните постановки в областта показ-

ват, че не винаги непосредственото въздейст-

вие върху текущото състояние на фирмите 

предопределя техния избор по отношение на 

търговското кредитиране. Въпреки краткос-

рочния му характер, търговският кредит се 

разглежда и като дългосрочна инвестиция в 

отношенията с купувачите, като част от стра-

тегически планове за придобиване бизнеса на 

клиентите или за завземане на пазарен дял, 

той има отношение и към оптимизиране на 

производствения капацитет, поради възмож-

ността за адаптация към флуктуациите в тър-

сенето на продукция. Оценката на ефекта от 

търговския кредит трябва да отчита и дългос-

рочните ползи и разходи от него, тъй като той 

непрекъснато се възпроизвежда.  

Значението на търговския кредит нараства 

в ситуация на икономически затруднения. В 

краткосрочен план той служи за адаптация на 

фирмите към условията на средата, но упот-

ребата му оказва и дългосрочно влияние. 

 В нашата страна въпросите относно тър-

говското кредитиране се нуждаят от допълни-

телно изследване. Сред основните предизви-

кателства за българските фирми по време на 

световната финансова и икономическа криза 

са затрудненият достъп до финансов ресурс и 

свиването на пазарите на продукция.  

Целта в статията е да се анализира, в усло-

вия на криза, връзката на търговските взема-

ния (които са инструмент за стимулиране на 

продажбите и от тук за генериране на вът-

решни финансови ресурси) и задълженията 

към финансови институции със срок над една 

година. Задачите, които се поставят за пости-

гане на посочената цел са: 1) да се направи 
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преглед на теоретичните постановки за роля-

та на търговското кредитиране за стимулира-

не на продажбите и за връзката му с институ-

ционалното кредитиране; 2) да се тества за 

наличие на статистически значимо влияние 

на търговските вземания върху задълженията 

към финансови институции.  

  

Теоретични постановки 

 

Широко дискутирана в литературата, пос-

ветена на търговския кредит е връзката меж-

ду задълженията към доставчици и институ-

ционалното кредитиране. Част от изследвани-

ята доказват наличието на ефект на субститу-

ция между тях, докато други установяват, че 

те имат допълващ се характер.  

Съществуват редица анализи, които предс-

тавят доказателства, че търговският и банко-

вият кредит са допълващи се източници на 

финансиране за фирмите (Ng, Smith и Smith, 

1999; Demirguc-Kunt и Maksimovic, 2001; 

Cole, 2010; Daripa и Nilsen, 2005; Antov и 

Atanasova, 2007). Различието в матуритетите 

на търговския кредит, който обикновено е 

краткосрочен и на банковия кредит, характе-

ризиращ се с по-дълъг срок, се посочва като 

обстоятелство в полза на твърдението, че 

двата вида кредит се допълват (Cole, 2010). 

Употребата на финансиране от доставчи-

ците облекчава достъпа до банково кредити-

ране благодарение на сигналния ефект на 

търговския кредит (Alphonse, Ducret и 

Severin, 2003; Biais и Gollier, 1997; Antov и 

Atanasova, 2007). Способността на фирмите 

клиенти да привличат  финансиране от своите 

доставчици е индикатор за нисък риск от 

неплатежоспособност.  

Противоположна на хипотезата за комп-

лементарността е хипотезата за субституция-

та, която се изразява в това, че фирмите, кои-

то изпитват затруднения в достъпа до кредит 

от финансовите институции са склонни да 

използват повече финансиране от доставчи-

ците си. Nielsen (1999) доказва, че в страни, в 

които фирмите имат добри отношения с бан-

ките е по-слаба употребата на търговски кре-

дит. Той установява нарастване на стойността 

на ползвания търговски кредит в случаите на 

свиване на банковия. Негативна връзка между 

силата на взаимоотношенията с банките и 

търсенето на търговски кредит от фирмите 

откриват и Petersen и Rajan (1997). 

Големите фирми, които традиционно по-

лесно привличат външно кредитиране и могат 

да го получат на по-ниска цена пък са склон-

ни да отпускат повече търговски кредит за 

фирмите със затруднения в достъпа до фи-

нансиране (Petersen и Rajan, 1997; Nielson, 

1999; De Blasio, 2003; Cunat, 2003). 

В литературата се посочва също, че по-

рисковите клиенти предпочитат финансиране 

от доставчиците си.  Така те си осигуряват 

гъвкавост в случай на финансови проблеми. 

Имплицитният дял в капитала на клиентите и 

заинтересоваността от дългосрочните взаи-

моотношения с тях прави доставчиците по-

снизходителни като кредитори в сравнение с 

банките. Докато банките обикновено разпола-

гат с обезпечение на вземанията си и приори-

тет при удовлетворяване на исковете в случай 

на обявяване на длъжника в несъстоятелност, 

което ги прави по-склонни да прибягват към 

процедури по ликвидация при неплащане 

(Huyghebaert, Van de Gucht и Van Hulle, 2007; 

Cole, 2010).  

Значително по-малко внимание в литера-

турата е отделено на връзката между кредита 

за клиентите и институционалното финанси-

ране, което обосновава необходимостта от 

допълнителни  изследвания на въпроса. Спо-

ред Biais и Gollier (1997) отпускането на тър-

говски кредит от доставчиците е позитивен 

сигнал към банките, което облекчава собст-

вения им достъп до финансиране. 

Друг широко дискутиран в литературата 

въпрос по отношение на търговското креди-

тиране е ролята му на инструмент за стиму-

лиране на продажбите. Според Emery (1987) 

търговският кредит е най-ефективният начин 

за преодоляване на флуктуациите в търсене-

то. Едно от предимствата му е, че той е бързо 

приложим. Освен това предлагането на атрак-

тивни условия по търговския кредит при спад 

в търсенето е свързано с по-ниски разходи за 

приспособяване на фирмата към промените в 

търсенето в сравнение с алтернативите на 

намаляване на цената или промени в произ-

водствения план. Продажбите с отсрочено 

плащане в отговор на колебанията в търсене-

то дават възможност на продавача да спести 

разходи, поддържайки по-ниски запаси или 

редуцирайки извънредния производствен 

капацитет, необходим за посрещане на про-

мени в търсенето. Последното е индикатор за 

стратегическата роля на търговския кредит в 

организацията на фирмата, въпреки краткот-

райния характер на отделните вземания и 

причисляването им към текущите активи.  
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Подобно на намалението на цените, тър-

говският кредит се възприема като средство 

за повишаване на оборотите на фирмите 

(Bhattacharya, 2008). Недостигът на финансов 

ресурс, изпитван от фирмите в страната по 

време на икономическата криза прави покуп-

ките с отложено плащане изключително 

предпочитан вариант за набавяне на необхо-

димите ресурси за производство. 

Подобно на рекламата, търговският кредит 

се разглежда и като инструмент за повишава-

не на продажбите, чрез който се осигурява 

диференциация на произвежданата продукция 

от конкурентната (Bhattacharya, 2008; Nadiri, 

1969).  

Освен това предоставянето на търговски 

кредит дава възможност на клиентите да се 

уверят в качеството на стоките преди да пла-

тят, което намалява риска, на който са изло-

жени и улеснява размяната (Lee и Stowe, 

1993; Long, Malitz и Ravid, 1993;  Smith, 

1987). 

Доставчиците разглеждат търговския кре-

дит като средство за генериране на добра 

репутация и инвестиция в отношенията с кли-

ентите за осигуряване на дългосрочни про-

дажби. Тази роля на търговския кредит се 

подсилва от необходимите големи маркетин-

гови усилия и разходи за осъществяване на 

първоначална продажба и привличане на но-

ви клиенти, както и от обезсмислянето  на 

всички тези разходи при загуба на съществу-

ващите клиенти (Long, Malitz и Ravid, 1993;  

Smith, 1987).  Продажбите на кредит служат 

като инструмент в конкурентната борба и 

като бариера срещу навлизането на нови 

фирми (Fabbri и Klapper, 2008). 

 

Емпирично изследване 

 

За изследване на влиянието на търговския 

кредит за клиентите върху размера на дългос-

рочните задължения към финансови институ-

ции е използван методът на множествен рег-

ресионен анализ. Анализът се основава на 

данни за 2008 г. и 2009 г. за 299 нефинансови 

предприятия, предоставени от Националния 

статистически институт. Изследваните фирми 

са обособени в две подсъвкупности от 199 

МСП и 100 големи предприятия според кри-

терия „брой заети лица”. Изборът на изследо-

вателски подход за отделен анализ на данните 

от финансовите отчети на МСП и големите 

предприятия (с над 249 заети) позволява от-

читането на различията между тях, в т.ч. по 

отношение на достъпа до институционално 

финансиране, възможностите за провеждане 

на самостоятелна и относително постоянна 

политика по търговско кредитиране, различи-

ята в потенциала за абсорбиране на икономи-

чески шокове и в качеството на мениджмън-

та. 

Решението за отделен анализ на МСП и 

големите предприятия е продиктувано и от 

факта, че делът на големите фирми у нас е 

изключително малък (за 2009 г. е едва 0,21 % 

от общия брой на нефинансовите предприя-

тия). Поради това при извадка от порядъка на 

няколкостотин (а дори и няколкохиляди) 

фирми, която да съответства на структурата 

на генералната съвкупност, големите предп-

риятия биха били твърде слабо представени и 

биха останали реално извън обхвата на изс-

ледването.   

Макар и с малък относителен брой, голе-

мите предприятия произвеждат съществен 

дял от БВП на страната и осигуряват около ¼ 

(24 % за 2009 г.)   от работните места на зае-

тите в нефинансовите предприятия, поради 

което анализът на връзката между търговски-

те вземания и задълженията към финансови 

институции при тях също предполага изслед-

ване.  

Финансовите данни, използвани при изс-

ледването са от неконсолидираните отчети на 

предприятията, с което се избягват възможни 

изкривявания в резултатите. Ползването на 

консолидирани данни крие риск от неточни 

изводи, тъй като води до автоматично нараст-

ване на вземанията и задълженията в първата 

година, в която фирмата започне да консоли-

дира отчетите си (Rajan и Zingales, 1995; 

Delannay и Weill, 2004). 

Данните показват намаление на средните 

стойности, както на търговските вземания, 

така и на нетните приходи от продажби през 

кризисната 2009 г. спрямо 2008 г. при малки-

те и средни предприятия.  

Намаление на тези показатели се 

наблюдава през същия период и при големите 

предприятия.
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Графика 1 Намаление на средния размер на търговските вземания и нетните приходи от 

продажби при малките и средни предприятия  

 

 
 

Графика 2 Намаление на средния размер на търговските вземания и нетните приходи от 

продажби при големите предприятия 

 

Изследването с помощта на корелацион-

ния коефициент на Pearson показва средна по 

сила еднопосочна връзка между намалението 

на търговските вземания и намалението на 

нетните приходи от продажби. Фирмите, кои-

то поради страха от нарастване на просроче-

ните и несъбираеми вземания са свили про-

дажбите си на кредит или са били принудени 

да го направят, поради недостиг на ликвид-

ност са претърпели спад в оборотите си. 

 

Таблица 1 Връзка между намалението на нетните приходи  от продажби и намалението на 

търговските вземания 

 
 Намаление на нетните приходи от продажби през 

2009 г. спрямо 2008 г. 

Намаление на вземанията през 2009 г. спрямо 

2008 г. при големи предприятия 

Коефициент на Pearson                     0.542 

Sig.                                                      0.000 

Намаление на вземанията през 2009 г. спрямо 

2008 г. при За МСП 

Коефициент на Pearson                     0.413 

Sig.                                                      0.000 

 
Същевременно и при МСП и при големите 

фирми се повишава съотношението на задъл-

женията към финансовите институции спрямо 

нетните приходи от продажби (вж. графика 

3). Това показва нарастване на тежестта за 

фирмите с различни мащаби в обслужването 

на задълженията към финансови предприя-

тия, поради намаление на способността им да 

генерират собствени финансови средства. 
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Графика 3 Отношение на задълженията към финансови институции спрямо нетните прихо-

ди от продажби на МСП и големите предприятия през 2009 г. и 2008 г. 

 
Модел за въздействието на търговското 

кредитиране за клиенти върху дългосроч-

ната задлъжнялост към финансови инсти-

туции на МСП 

В модела за влиянието на продажбите на 

кредит върху дългосрочната задлъжнялост 

към финансови институции на МСП участват 

следните обясняващи променливи: 

 Сума на активите; 

 Търговски вземания/Сума на активи-

те. 

 Намаление на вземанията от търговс-

ките партньори през 2009 г. спрямо 2008 г.  

Резултатите са представени в табличен вид 

(вж. Таблица 2). 

 

Таблица 2 Множествен регресионен модел за влиянието на търговското кредитиране за 

клиентите върху дългосрочната задлъжнялост към финансови институции на МСП  

 
  МСП  

Константа 

 

B unstandardized coefficient 344,538 

Beta standardized coefficient - 

t statistic 0,753 

Sig. 0,452 

Сума на активите B unstandardized coefficient 0,188 

Beta standardized coefficient 0,458 

t statistic 8,581 

Sig. 0,000 

Търговски вземания/Сума на активите B unstandardized coefficient -6613,767 

Beta standardized coefficient -0,158 

t statistic -3,272 

Sig. 0,001 

Намаление на търговските вземания през 2009 г. 

спрямо 2008г.  

B unstandardized coefficient 1,502 

Beta standardized coefficient 0,432 

t statistic 8,211 

Sig. 0,000 

Характеристики на модела Корелационен коефициент (R) 0,748 

Коефициент на детерминация (R2) 0,560 

Adjusted (R2) 0,553 

F statistic 82,216 

Sig. 0,000 

 

Моделът е адекватен, равнището на зна-

чимост на F критерия sig.=0,000<α=0,05. Съв-

купното влияние на включените факторни 

променливи обяснява 56 % от  изменението 

на дългосрочната задлъжнялост към финан-

сови институции на МСП. Всички фактори, 

включени в модела са значими 

(sig.=0,000<0,05).  

Изследването с помощта на корелационна 

матрица за наличие на мултиколинеарност 

показва липса на такъв проблем (вж. Таблица 

3). 
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Таблица 3 Резултати от корелационна матрица за факторите, включени в модела за влияни-

ето на кредита за клиентите върху задлъжнялостта към финансови институции на МСП 

 
 Сума на активите Търговски взема-

ния/Сума  на активите 

Намаление на търговските 

вземания през 2009 г. 

спрямо 2008 г. 

Сума на активите 1 0,167 0,423 

Търговски вземания/Сума  на активите 0,167 1 0,034 

Намаление на търговските вземания 

през 2009 г. спрямо 2008 г. 

0,423 0,034 1 

Модел за въздействието на търговското 

кредитиране за клиенти върху задлъжня-

лостта към финансови институции на го-

лемите предприятия 

  

В модела за влиянието на предоставянето 

на възможност за отсрочено плащане на кли-

ентите върху задлъжнялостта към финансови 

институции на големите предприятия са 

включени следните факторни променливи: 

• Наети лица; 

• Търговски вземания/Сума на активи-

те. 

• Намаление на вземанията от търговс-

ките партньори през 2009 г. спрямо 2008 г. . 

Резултатите са представени в табличен вид 

(вж. Таблица 4). 

 

Таблица 4 Множествен регресионен модел за влиянието на търговското кредитиране за клиен-

тите върху задлъжнялостта към финансови институции на големите предприятия  

 
  Големи предприятия  

Константа 

 

B unstandardized coefficient -6316,591 

Beta standardized coefficient - 

t statistic -0,992 

Sig. 0,324 

Брой наети лица във фирмата B unstandardized coefficient 29,194 

Beta standardized coefficient 0,140 

t statistic 3,261 

Sig. 0,002 

Търговски вземания/Сума на 

активите 

B unstandardized coefficient -53232,828 

Beta standardized coefficient -0,102 

t statistic -2,662 

Sig. 0,009 

Намаление на търговските 

вземания през 2009 г. спрямо 

2008г.  

B unstandardized coefficient 2,396 

Beta standardized coefficient 0,854 

t statistic 20,226 

Sig. 0,000 

Характеристики на модела Корелационен коефициент (R) 0,930 

Коефициент на детерминация (R2) 0,864 

Adjusted (R2) 0,860 

F statistic 203,672 

Sig 0,000 

 
Установява се много силна корелационна 

връзка, коефициентът на корелация 

R=0,930>0,7. Моделът е адекватен (равнище-

то на значимост на F критерия 

sig.=0,000<α=0,05) и обяснява 86 % от  изме-

нението на задлъжнялостта към финансови 

институции на големите предприятия. Рав-

нищата на значимост на всички факторни 

променливи, включени в модела са по-малки 

от 0,05.  

Изследването с помощта на корелационна 

матрица за наличие на мултиколинеарност 

показва, че е изпълнено изискването на мно-

жествения регресионен анализ обясняващите 

променливи да са независими една от друга. 

(вж. Таблица 5). 

По отношение на влиянието на отделните 

фактори, включени в моделите за влиянието 

на продажбите с отсрочено плащане върху 

дългосрочните задължения към финансови 

институции, могат да се направят следните 

изводи: 
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Таблица 5 Резултати от корелационна матрица за факторите, включени в модела за влияни-

ето на кредита за клиентите върху задлъжнялостта към финансови институции на големите 

предприятия 

 
 Наети лица Търговски взема-

ния/Сума  на активите 

Намаление на търговските 

вземания през 2009 г. 

спрямо 2008 г. 

Наети лица 1 0,168 0,443 

Търговски вземания/Сума  на активите 0,168 1 -0,026 

Намаление на търговските вземания през 

2009 г. спрямо 2008 г. 

0,443 -0,026 1 

 

 Индикатори за мащаба (Сума на 

активите и Наети лица) – И при МСП и при 

големите предприятия се установява пози-

тивно влияние на мащаба върху задлъжня-

лостта към финансови предприятия. По-

големите фирми при равни други условия 

имат нужда от повече финансиране. Това е 

закономерен резултат от по-високите потреб-

ности от капитал на фирмите с по-голям раз-

мер и по-лесният им достъп до външно фи-

нансиране, поради по-високата им кредитос-

пособност и по-голямото доверие от страна 

на банките и другите финансови институции 

към тях. Причината за това е че при равни 

други условия, по-големите фирми имат по-

високо качество на мениджмънта, характери-

зират се с по-голяма прозрачност на инфор-

мацията, разполагат с повече активи, които 

биха могли да послужат за обезпечение на 

кредитите, имат повече възможности за ре-

финансиране на дълга при необходимост и 

като цяло по-лесно управляват ликвидността 

си; 

 Търговски вземания/Сума на акти-

вите – Установява се негативно влияние на 

дела на търговските вземания спрямо общата 

стойност на активите на фирмите върху зад-

лъжнялостта им към финансови институции. 

Фирмите, които осъществяват повече про-

дажби с отсрочено плащане имат по-високи 

приходи от продажби и се нуждаят от по-

малко институционално финансиране. Макар 

и разполагащи с по-силни пазарни позиции и 

от тук с възможност за по-лесна реализация 

на произвежданата продукция, и големите 

фирми също като МСП са зависими от пре-

димствата, които дава търговското кредити-

ране за стимулиране на продажбите. Продаж-

бите с отсрочено плащане благоприятстват 

генерирането на собствени средства в усло-

вия на силно свиване на търсенето на продук-

ция и позволяват на фирмите да спестят раз-

ходи по обслужването на скъпите дългосроч-

ни кредити от финансови институции. Това е 

особено релевантно в ситуацията на свиване 

на банковото кредитиране и повишаване на 

цената на кредитния ресурс. Макар че инвес-

тициите във вземания също изискват финан-

сов ресурс, ползите от кредитирането на кли-

ентите надвишават разходите по него през 

анализирания период. Ефект на спестяване на 

разходи се получава и от това, че обикновено 

финансирането на вземанията от клиенти се 

осигурява чрез привличането на кредити от 

доставчиците, които в преобладаващата си 

част са безлихвени според данните от емпи-

рично изследване в страната през посочения 

период (Тасева, 2012). Изследването с коре-

лационния коефициент на Pearson показва 

силна връзка между стойностите на търговс-

ките вземания и задължения, както за МСП 

(коефициент на Pearson=0,737, sig.=0,000), 

така и за големите предприятия (коефициент 

на Pearson=0,854, sig.=0,000). Напасвайки 

размера на търговските  вземания и задълже-

ния фирмите се стремят и да хеджират риска 

от просрочени плащания от клиенти (Fabbri и  

Klapper, (2008)) Заменяйки по-скъпите дъл-

госрочни кредити от финансови институции с 

безлихвени търговски кредити от доставчи-

ците фирмите не само намаляват разходите си 

по осигуряване на необходимото финансира-

не, но и редуцират риска от изпадане в непла-

тежоспособност предвид по-добрата норма-

тивна защита на правата на институционал-

ните кредитори в сравнение с фирмите, които 

поради това са и по снизходителни като кре-

дитори. Така замяната на един вид кредитори 

с друг в условия на криза позволява и да се 

спести най-високия размер разходи - разходи-

те по фалит на фирмата. Съществува и друго 

възможно обяснение на обратнопропорцио-

налната връзка между нивото на търговските 

вземания и дългосрочните задължения към 

финансови институции. Възможно е високият 

дял на търговските вземания спрямо стой-

ността на активите да отразява слабости в 

тяхното управление и по-конкретно труднос-
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ти в навременното им събиране от клиенти, 

което да оказва негативно влияние върху 

оценката за кредитоспособността на фирмите 

и да затруднява достъпа им до институцио-

нално финансиране. 

Намаляването на дългосрочната задлъж-

нялост към финансови институции може да се 

тълкува и като индикатор за намалена инвес-

тиционна активност с всички произтичащи от 

това неблагоприятни ефекти за предприятия-

та в дългосрочен план (ефект на изместване 

на инвестиции). За САЩ, където банките са 

склонни да финансират (изкупуват) до 80% от 

вземанията, потенциалният размер на измес-

тени инвестиции (crowd out ефект) е 20% 

(Mian и Smith, 1992; Giannetti, Burkart и 

Ellingsen, 2007). За страна като България със 

слабо разпространение на факторинга и прак-

тически липсата на пазар на дългове може да 

се предполага че този процент е значително 

по-висок. Дългосрочните негативни ефекти от 

изместване на инвестиции в различни по вид 

активи от вложенията във вземания се ком-

пенсират до определена степен от това, че 

употребата на продажби с отсрочено плащане 

допринася за изглаждане на колебанията в 

търсенето и редуциране на излишния произ-

водствен капацитет, т.е. на неефективните 

инвестиции.  

Като цяло може да се обобщи, че в крат-

косрочен план, в условия на криза, кредитът 

за клиентите дава възможност на фирмите да 

се адаптират към икономическата обстановка. 

В дългосрочен план обаче трябва да се имат 

предвид рисковете от разширяване от про-

дажбите на кредит, а именно риска от измест-

ване на инвестиции в различни активи с про-

изтичащите от това негативни ефекти, както и 

риска от нарастване на просрочените и несъ-

бираеми вземания. 

 Намаление на вземанията от тър-

говските партньори през 2009 г. спрямо 

2008 г. – В съответствие с горните аргументи, 

както при МСП, така и при големите предп-

риятия се установява, че намалението на взе-

манията от търговските партньори е свързано 

с нарастване на задлъжнялостта към финан-

сови институции. 

 

Заключение 

 

В условия на криза кредитирането за кли-

ентите е от ключово значение за предприяти-

ята, тъй като то служи за стимулиране на 

продажбите, за запазването на пазарния дял и 

дори за оцеляването на фирмите. Неговото 

влияние се проявява и по друг канал на въз-

действие, резултатите от изследването с по-

мощта на множествен регресионен анализ 

показаха обратнопропорционална зависимост 

между размера на търговските вземания и 

дългосрочните задължения към финансови 

институции. Ситуацията на криза в икономи-

ката превръща продажбите на кредит в един 

от най-ефективните механизми за генериране 

на собствени средства. Фирмите, които не се 

възползват от този механизъм и дори са на-

малили търговските си вземания през кризис-

ната 2009 г. спрямо предкризисната 2008 г. са 

по-задлъжнели към финансови институции и 

съответно понасят повече разходи по обслуж-

ването на дълга и поемат по-висок финансов 

риск.  

Макар и да са активи с краткосрочен ха-

рактер търговските вземания непрекъснато се 

възпроизвеждат и при добро управление са 

стабилен източник на собствени приходи, с 

което допринасят за редуциране на дългос-

рочната задлъжнялост. Редуцирането на дъл-

госрочната задлъжнялост към финансови 

институции позволява на фирмите да спестят 

разходи и понижава риска от обявяване в 

несъстоятелност в ситуацията на криза и не-

достиг на ликвидност. Но негативната връзка 

на търговските вземания с дългосрочните 

кредити от финансови институции би могла 

да се интерпретира и като сигнал за проблем 

в събираемостта на вземанията, който води до 

понижаване на кредитоспособността на фир-

мите и достъпа им до финансиране.  

Може да се обобщи, че търговското креди-

тиране за клиентите служи за адаптация на 

фирмите към условията на средата и в крат-

косрочен план ползите от продажбите на кре-

дит преобладават. В дългосрочен план обаче, 

в ситуация на продължаващи икономически 

затруднения, нарастват рисковете от натруп-

ването на просрочени и несъбираеми взема-

ния, които ерозират кредитоспособността на 

фирмите и създават затруднения при привли-

чането на институционално финансиране. 

Подсилва се и опасността от изместване на 

инвестиции в различни активи и от изпадане 

в неплатежоспособност. За ограничен период 

от време фирмите биха могли да балансират 

между противоположните ефекти, но про-

дължителната ситуация на криза и изтощава-

нето на вътрешните буфери на предприятията 

водят до задълбочаване на проблемите, поро-
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дени от недостига на инвестиции и от прос-

рочието на вземания. 
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ПОДХОД НА РЕКОМБИНИРАНО БИНОМНО ДЪРВО  

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОПЦИИ СЪС СТОХАСТИЧНА ВАРИАЦИЯ И  

СЛУЧАЙНИ РИСК-НЕУТРАЛНИ ВЕРОЯТНОСТИ 

 

Митко Димов, Златин Съръстов 

 

A RECOMBINING BINOMIAL LATTICE APPROACH FOR OPTION PRICING WITH 

STOCHASTIC VOLATILITY AND RANDOM RISK-NEUTRAL PROBABILITIES 

 

Mitko Dimov, Zlatin Sarastov 

 
ABSTRACT: A procedure is developed for the valuation of options with random risk-neutral probabilities 

when there is one state variable. The offered approach represents an extension of the lattice binomial approach 

developed by Cox, Ross and Rubinstein to value options on a single asset. Details are provided how random 

risk-neutral probabilities can be applied and parametrised using different probability distributions. Conditions 

are imposed that probabilities add up to one. This procedure can be used to price contingent claims on a single 

asset that is subject to random volatility shifts. The accuracy of the method is examined by valuing a European 

call option on a hypothetical asset. 

Key words: Binomial lattice, stochastic volatility, option pricing 

 

Introduction 

 

The binomial lattice option pricing 

framework has become very useful in the 

valuation of investments in corporate finance as 

well as for the pricing of various types of 

derivatives. Professionals throughout the world 

now use the approach to value derivatives and 

combinations of derivatives both on financial and 

real assets, the latter being known as real options. 

The valuation of these securities pose 

challenging problems especially when the 

volatility of the underlying asset is allowed to 

vary in a stochastic way. In particular when 

applying varying volatility in a binomial lattice 

framework the tree becomes non-recombining.  

One solution first suggested by Guthrie (Guthrie 

2009) is to allow for varying compensating time 

steps in order to achieve recombination. This 

however means that when the volatility drops 

below its outset value the time step needs to 

increase and assumes that during this increased 

time step the volatility is again constant. 

In the case of valuing American and 

European options with one state variable, the 

lattice binomial framework offered by Cox, Ross 

and Rubinstein (1979) [CRR] has a very strong 

intuitive appeal and is based on arbitrage-free 

assumptions which are theoretically sound and 

robust. It is very simple to implement. The core 

idea is to replicate the continuous distribution of 

stock prices with two-state discrete distribution 

over successfully smaller time intervals. 

Convergence to the continuous time and state 

Back and Scholes model (1973) is achieved by 

increasing the number of steps while decreasing 

the length of the step time intervals. The terminal 

distribution of the stock price is achieved using a 

binomial lattice with multiple steps. This method 

has gained wide acceptance including both a 

single underlying asset and multiple underlying 

assets, although the latter makes the 

computational task somewhat cumbersome. The 

advantages of the binomial approach are 

thoroughly treated by Geske and Shastri (1985) 

against the backdrop of various other 

approximation techniques. 

The main purpose of this paper is to present 

an extension of the binomial lattice approach 

developed by Cox, Ross and Rubinstein, whilst 

borrowing from the ideas proposed by 

Rendlesman and Bartter (1979) and Trigeorgis 

(1996) to enable the model to handle stochastic 

volatility. In particular we consider the case 

where we can represent the changing volatility 

through modelling changing and even random 

risk-neutral probability. 

Our approach however differ from the one 

proposed by Guthrie in the way we approach the 

modelling of stochastic volatility. In particular 
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we assume that over a long period of time the 

cumulative volatility of an asset is stable on av-

erage but varies with time. Hence we first take a 

view on the long term cumulative volatility over 

a period, T and then distribute it stochastically 

over the many small time periods, h that consti-

tute it. 

 

Modification of the Binomial Approach 

 

We develop a modification of the CRR 

binomial lattice approach for option pricing of 

two-state single underlying case. We then study 

the implications of the introduced modifications. 

A special feature of the CRR is the assumption 

that the stock price can move either upward or 

downward with constant jumps. In this setting 

the relationship between the hedging argument 

and the mathematical construction is simple and 

straightforward. The CRR model demonstrates 

that options can be priced by discounting their 

expected values in a risk-neutral world. In this 

setting the option valuation problem can be 

regarded as a numerical problem as long as the 

replacing discrete process in the limit converges 

to the assumed lognormal distributionof the 

stockprice. 

In order to present our modification, we need 

present briefly the CRR model, then build upon 

it our modifications and eventually test the 

behaviour of the modified structure. Let us 

consider an asset with price, S with lognormal 

distribution of returns. Over a short time interval 

this distribution is approximated by a two-point 

jump process in such a way that the expected 

return of the asset is the riskless interest rate and 

the variance of the discrete distribution is equal 

to the variance of the corresponding lognormal 

distribution appropriately sized for the chosen 

time step. We adopt the following notation: 

 T≡time to option expiration, 

 X≡execise price of the option, 

 r≡continuously compounded yearly 

riskless interest rate 

 σ
2
≡the variance of the rate of return of 

the underlying asset, 

 n≡the number of steps within the interval 

T, 

 h≡T/n is the length of each step, 

 Su≡the value of the underlying asset 

after an upward jump, 

 Sd≡the value of the underlying asset 

after a downward jump. 

For the considered two-jump process the 

continuous return distribution is approximated by 

the discrete distribution defined in Table 1. 

Table 1. Discrete binomial distribution 

 
Jump Risk-neutral 

probability 

Asset Price 

Upward p Su 

Downward (1-p) Sd 

 

In order to achieve a recombining tree, 

similarly to CRR we impose the condition that 

d=1/u. We impose the condition that the 

probabilities add up to one and are positive. 

CRR impose two other conditions which we 

also introduce here: 

(1) The mean of the discrete distribution is 

equal to the mean of the continuous 

lognormal distribution: 

 

 
 

(2) The variance of the discrete distribution is 

equal to the variance of the continuous 

distribution: 

 

 
 

We write down the conditions with the 

following equations: 

 

 
 

 
 

  

 

   (4) 

 

Solving the above equations we obtain: 

 
 

 
 

 
 

The above structure is valid for one time step, 

h but can easily be extended to many steps as 

illustrated in the following figure. The condition 

(6) means that an upward, u shift followed by 
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downward, d shift is equivalent to downward, d 

shift followed by an upward, u shift, or udS=S in 

this particular parametrisation of the tree and the 

tree is recombining. 

  
 

Fig. 1. Recombining binomial tree 

 

Implicit modelling of stochastic volatility 
 

If we introduce stochastic volatility, equations 

(5) and (6) mean that the parameters, u and d will 

change for every time step and the tree will 

become non-recombining. In order to resolve this 

issue similarly to Guthrie we change the length 

of the time step so that cumulative volatility 

within the time step is just enough to make the 

tree again recombining. Thus if the volatility 

drops below its initial value we increase the 

length of the time step and if it rises above its 

initial value we contract the time step. Following 

this approach we keep the cumulative volatility 

within each time step constant but change the 

length of the time step. In general this means that 

we can keep the up jump coefficient, u and the 

down jump coefficient d exactly the same 

throughout the tree but change only the length of 

the steps accordingly. Hence we can model 

stochastic volatility by changing the length of the 

time step in a stochastic manner. 

Changing volatility and corresponding chang-

ing time intervals are illustrated in Figure 2. 

We impose the following conditions: 

(1) Regardless of their random variations all 

of the time steps must sum up to the total 

time to expiration, T 

(2) The discount factors applied in every time 

step should be less than one and positive 

to be consistent with the principle of time 

value of money. 

We propose the following procedure in order 

to distribute the long-term cumulative volatility 

amongst the time steps (periods) in the binomial 

lattice setting. 

In order to achieve condition (1) we generate 

n random variables,  , i=1,2…n and then divide 

each one of them by their sum to achieve time 

weights, . 

 
 To calculate the length of a time period we 

multiply the time to expiration T by the time 

weights, . The volatility for the time period is 

then derived by dividing the cumulative interval 

volatility by the square root of the time interval. 

 

 
 

 
 

 This will ensure that regardless of their ran-

dom character the sum of the lengths of the indi-

vidual time steps and respectively the time to 

expiration will always be equal to T. 

 

 
 

Another implication is that the overall volatil-

ity until expiration will remain constant regard-

less of how it is distributed between the different 

time intervals. 

 

 
 

 
 

Fig. 2. Recombining binomial tree with 

changing volatility 
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As illustrated the cumulative volatility for 

every time interval is held constant. 

 

 
  

The coefficients of the up and down jumps for 

every time period following equations (5) and (6) 

are also constant allowing for the tree to remain 

recombining. 

 

 
  

The length of the intervals h1,h2…hn however 

varies thus allowing the constant cumulative 

volatility to be realised over different passages of 

time. 

This last observation has an important impli-

cation for risk-neutral discount factors,  ap-

plied throughout the tree. As the time intervals 

vary in lengths, so will do the interval discount 

factors as demonstrated by equation (14). 

 

 
 

The risk-neural probabilities also become sto-

chastic and change for every time interval as its 

length is stochastic. Introducing this changing 

time span into equation (7) will give us interval 

specific stochastic risk-neutral probabilities. 

 

   

 
 

Let us consider the case where  follows a 

suitable random process. In selecting such a 

process the important condition that  

needs to be fulfilled. 

We study several possible distributions that 

fulfil this requirement and choose to experiment 

with Weibull as it generates positive values for hi 

and can be parametrised with higher probabilities 

for values in the left tail which correspond to 

higher volatility. 

 

 
 

Fig. 3. Weibull probability density 

 

The probability density function is defined by 

equation (16) 

 

 
 

where the parameter  (  determines 

the scale whereas the parameter 

determines the shape of the dis-

tribution. Random numbers are generated by the 

inverse function method from uniformly distrib-

uted real random numbers on the interval [0,1]. 

The inverse function is defined by equation (17). 
 

 

 
 

In order to parametrise the function (17) in 

this particular instance we set the parameters  
 and .  

 

As our objective is to examine and illustrate 

the behaviour of the modified CRR model we 

define and work with a hypothetical example, 

whose initial parameters are set out in Table 2. 

Note that some of the parameters that are de-

pendent on the length of the time step will 

change as time passes. These include the time 

step  itself, the discount factor  and the risk-

neutral probabilities . This means that the risk-

neutral probabilities and the interval discount 

factors will behave randomly. 
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Table 2. Discrete binomial distribution - ini-

tial conditions 

 
Parameter Notation Value 

Underlying asset value S0 1000 

Time to expiration (years) T 7 

Time step length at outset h 0.25 

Number of time periods n 28 

Volatility σ 30% 

Risk-free interest rate r 3% 

Upward jump coefficient u 1.1618 

Downward jump coefficien d 0.8607 

Risk-neutral probability-up p 0.4876 

Risk-neutral probability-down (1-p) 0.5124 

 

 Having defined all the necessary conditions and 

parameters we proceed with building a binomial 

tree. The sizes of the time intervals generated in 

a single experiment are presented in Figure 4. 

 

 
 

Fig. 4. Randomly generated sizes of the time in-

tervals,  (in years) for i=1,2…n 

 

The corresponding volatility for interval is 

presented in Figure 5. 

 

 
 

Fig. 5. Corresponding randomly generated vola-

tility (standard deviation) 

 

The discount factors applied are also random 

as they are functionally dependent on the random 

lengths of the intervals. 

 

  
 

Fig. 6. Corresponding discount factors 

 

In order to ensure that the tree specified in 

this way is properly constructed, stable and eco-

nomically meaningful, we develop the tree using 

the specified parameters u and d up to the hori-

zon (expiration), T and then discount its values 

back to the present, working in a backward itera-

tive fashion for each state and time using the 

equation: 

 

 
 

 
 

where j denotes the state in the tree starting from 

the uppermost one. 
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Fig. 7. Results of experiments performed with 

the binomial tree 

 

The result is satisfactory as we obtain a pre-

sent value for the underlying asset equal to its 

starting value. This result is presented in Table 3. 

We perform k=100 experiments. The result re-

mains stable as the calculated value of the under-

lying asset is 1000 regardless of the changing 

patterns of volatility and corresponding lengths 

of the time intervals, hi. 

We illustrate the results of several experi-

ments performed with the binomial tree in Figure 

7. 

Table 3. Binomial tree with stochastic volatil-

ity discounting horizon values to the present 
22 23 24 25 26 27 28

27,113       31,500       36,598          42,521          49,402           57,397           66,686         

20,086       23,336       27,113          31,500          36,598           42,521           49,402         

14,880       17,288       20,086          23,336          27,113           31,500           36,598         

11,023       12,807       14,880          17,288          20,086           23,336           27,113         

8,166          9,488          11,023          12,807          14,880           17,288           20,086         

6,050          7,029          8,166             9,488            11,023           12,807           14,880         

4,482          5,207          6,050             7,029            8,166             9,488             11,023         

3,320          3,857          4,482             5,207            6,050             7,029             8,166           

2,460          2,858          3,320             3,857            4,482             5,207             6,050           

1,822          2,117          2,460             2,858            3,320             3,857             4,482           

1,350          1,568          1,822             2,117            2,460             2,858             3,320           

1,000          1,162          1,350             1,568            1,822             2,117             2,460           

741             861             1,000             1,162            1,350             1,568             1,822           

549             638             741                861                1,000             1,162             1,350           

407             472             549                638                741                 861                 1,000           

301             350             407                472                549                 638                 741               

223             259             301                350                407                 472                 549               

165             192             223                259                301                 350                 407               

122             142             165                192                223                 259                 301               

91                105             122                142                165                 192                 223               

67                78                91                   105                122                 142                 165               

50                58                67                   78                  91                   105                 122               

37                43                50                   58                  67                   78                   91                 

32                37                   43                  50                   58                   67                 

27                   32                  37                   43                   50                 

24                  27                   32                   37                 

20                   24                   27                 

17                   20                 

15                  

15 16 17 18 19 20 21

9,488        11,023       12,807       14,880       17,288       20,086       23,336       

7,029        8,166          9,488          11,023       12,807       14,880       17,288       

5,207        6,050          7,029          8,166          9,488          11,023       12,807       

3,857        4,482          5,207          6,050          7,029          8,166          9,488          

2,858        3,320          3,857          4,482          5,207          6,050          7,029          

2,117        2,460          2,858          3,320          3,857          4,482          5,207          

1,568        1,822          2,117          2,460          2,858          3,320          3,857          

1,162        1,350          1,568          1,822          2,117          2,460          2,858          

861           1,000          1,162          1,350          1,568          1,822          2,117          

638           741             861             1,000          1,162          1,350          1,568          

472           549             638             741             861             1,000          1,162          

350           407             472             549             638             741             861             

259           301             350             407             472             549             638             

192           223             259             301             350             407             472             

142           165             192             223             259             301             350             

105           122             142             165             192             223             259             

91                105             122             142             165             192             

78                91                105             122             142             

67                78                91                105             

58                67                78                

50                58                

43                 
8 9 10 11 12 13 14

3,320        3,857        4,482        5,207        6,050        7,029        8,166        

2,460        2,858        3,320        3,857        4,482        5,207        6,050        

1,822        2,117        2,460        2,858        3,320        3,857        4,482        

1,350        1,568        1,822        2,117        2,460        2,858        3,320        

1,000        1,162        1,350        1,568        1,822        2,117        2,460        

741           861           1,000        1,162        1,350        1,568        1,822        

549           638           741           861           1,000        1,162        1,350        

407           472           549           638           741           861           1,000        

301           350           407           472           549           638           741           

259           301           350           407           472           549           

223           259           301           350           407           

192           223           259           301           

165           192           223           

142           165           

122            
0 1 2 3 4 5 6 7

1,000        1,162        1,350        1,568        1,822        2,117        2,460        2,858        

861           1,000        1,162        1,350        1,568        1,822        2,117        

741           861           1,000        1,162        1,350        1,568        

638           741           861           1,000        1,162        

549           638           741           861           

472           549           638           

407           472           

350            
 

 

We present in Figure 8 the resulting random 

volatility patterns of k=10 experiments using the 

inverse function of probability density function 

of the Weibull distribution. As demonstrated the 

differences between the patterns are significant. 

 

 

 
 

Fig. 8. Volatility patterns, k=10 experiments 
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Since the proposed procedure models explic-

itly the stochastically generated time steps (inter-

val lengths) and then estimates implicitly the in-

stantaneous volatility while keeping the cumula-

tive interval volatility constant, we need to exam-

ine the parameters of the volatility distribution. 

 

Table 4. Statistics of the randomly generated 

instantaneous volatilities 

 
Parameter Value 

Mean 0.31 

Median 0.30 

Standard Deviation 0.0536 

Kurtosis 4.16 

Skewness 1.61 

Minimum 0.22 

Maximum 0.65 

Count 2,004 

 

 
 

Fig. 9. Distribution of the generated volatility 

 

As expected the shape and statistics of the 

distribution correspond to the properties of the 

used Weibull probability density function that 

has been used. 
 

Using the stochastic volatility binomial 

tree to value options 
 

Let us now consider an American call option 

with an exercise price of X=1050 that expires in 

3 years. Constructing a 3-year binomial tree with 

stochastic volatility will make no difference from 

the results of an ordinary CRR binomial tree as 

the cumulative volatility of both trees will be 

exactly the same as per our setting and as dem-

onstrated by equation (11), provided that the un-

derlying asset pays no dividends. We will there-

fore attempt to value the option our initial 7-year 

binomial tree with n=28 time steps. As the 

length of the time steps changes we need to care-

fully position the option on the binomial tree so 

that its expiration matches the cumulative 

“clocked-up” time. 

The price, C of the American call option as-

suming no dividends ranges from 217 to 225, 

depending on the generated volatility pattern. 

Let us now increase the time steps, n=100 

whilst keeping the total time to expiration the 

same. The results are closer to the ones produced 

by an ordinary CRR tree as the stochastic volatil-

ities are generated over many, albeit shorter peri-

ods and the effect of the central limit theorem at 

work influences the results. 

We now examine the effect of dividends 

combined with stochastic volatility. We consider 

again the case of an American call option with an 

exercise price of 1050, that expires in 3 years. 

When dividends are introduced the particular 

generated pattern of stochastic volatility has a  

profound effect on the early exercise of the op-

tion and the therefore its value.  

Next we explore the effect of changing vola-

tility on the price of the option. Let the volatility 

range from 0.1 to 1.00. The value of the option 

increases monotonously with volatility but early 

exercise and thus the value of the option is af-

fected by the particular pattern of stochastic dis-

tribution of volatility amongst periods. 

We run a number of experiments involving 

both implicitly modelled stochastic volatility 

through changing of the length of the time step 

and allowing the risk neutral probabilities to fol-

low a stochastic process. We explore the out-

comes when applying various stochastic proc-

esses. The choice of stochastic processes and 

especially their first four moments affect the sta-

bility of the prices of the options on the underly-

ing assets. 

Allowing the volatility to become very low 

will imply a longer time steps, which makes 

problematic modelling the early exercise on a 

dividend paying stock. One resolution of this 

issue is to work with many small time steps, h 

along the tree. 

 

Conclusion 

 

We have constructed a model for pricing op-

tions in a binomial lattice framework whilst al-

lowing the volatility to vary in a stochastic fash-

ion but keeping the binomial tree recombining. 

In essence we achieve this by keeping the cumu-

lative volatility within each time step in the tree 

constant, but varying the length of the step sto-

chastically so that the implied instantaneous 

volatility is also stochastic. We impose sufficient 

conditions so that the model behaves in eco-

nomically sound and theoretically robust fashion. 
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We have also tested the implications of apply-

ing random risk neutral probabilities throughout 

the evolution of the binomial tree. Allowing the 

risk neutral probabilities to vary randomly raises 

the question of the validity of the arbitrage-free 

replication axiom on which the whole binomial 

construction of CRR is based. Random risk-

neutral probabilities in essence means implying 

random volatility of the underlying asset. The 

model specified in this possesses stable behav-

iour and the present value of the underlying does 

not vary at all regardless of the volatility pattern. 

The obtained results may have an important 

impact in valuing real options especially in the 

case of reducing technological uncertainty with 

evolution of an R&D project. 

 

Unfinished work and future research 
 

A large number of important and interesting 

issues related to the subject remain open for re-

search and discussion. First, we need to test other 

possible and meaningful stochastic processes for 

the evolution of the volatility that ensure close 

proximity to reality and empirical observations. 

Second, as we increase the number of time steps 

to the horizon of the tree, the stochastically gen-

erated volatility values for the very short time 

periods cancel (average) themselves out and the 

tree becomes almost identical to an ordinary 

CRR tree with constant volatility. As we need 

finer trees in order to position accurately the de-

rivative securities to be valued, the important 

issue becomes to allow for trending, cyclical, 

autoregressive volatility or even applying volatil-

ity from a fractal distribution. 

We then can extend the framework to trino-

mial, quadrinomial and several underlying assets 

settings. 

Various experiments need to be performed in 

order to fully appreciate the implications of sto-

chastic volatility on various types of contingent 

claims, both separately and in their combination, 

the latter being especially important in the case 

of real options. 
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Въведение 

Оперативна програма “Наука и образова-

ние за интелигентен растеж" (ОП „НОИР“) 

2014-2020 г. [8] има две основни задачи: 

1. Да бъде сред ключовите инструменти 

за постигане на целите, приети от Република 

България (РБ) в рамките на Стратегията „Ев-

ропа 2020” [9] (постигане на 1,5% от БВП, 

инвестирани в научноизследователска и раз-

война дейност (НИРД); дял 36 % от населени-

ето на възраст между 30 и 34 г. с висше обра-

зование (ВО); намаляване на дела на преж-

девременно напусналите училище до 11%; 

намаляване на броя на живеещите в бедност с 

260 000; и увеличаване на заетостта до 76%); 

2. Да служи като ефикасно средство за 

прилагане на политики по сближаване, съг-

ласно дневния ред на национално и общност-

но равнище. 

Посочените задачи определят като отправ-

на точка в процеса на планиране Стратегията 

“Европа 2020” и нейните водещи инициативи 

[2]: Програма в областта на цифровите техно-

логии за Европа; Съюз за иновации; Младеж-

та в движение; Европа за ефективно използ-

ване на ресурсите; Индустриална политика за 

ерата на глобализацията; Програма за нови 

умения и работни места; Европейска плат-

форма срещу бедността. 

Финансова интервенция по линия на опе-

ративната програма кореспондира с целите на 

стратегията „Европа 2020“ като предлага ре-

шения чрез определените приоритетни оси 

(ПО) за: 

 осигуряване на достъп до качествено 

образование: условие за пълноценно участие 

на гражданите в приобщаващата икономи-

ка /ПО 2 – качествено образование, ПО 3 – 

достъпно образование/. 

 изграждане на научен, изследователс-

ки и иновационен потенциал в РБ: условие за 

развитие на интелигентна икономика /ПО 

1 – развитие на научно-изследователския по-

тенциал/; ПО2 – качество на ВО, достъп до и 

качество на ученето през целия живот, про-

фесионалното образование и обучение, всич-

ки те са основни дейности, за преодоляване 

пропастта между научноизследователската и 

образователната системи, от една страна, и 

нуждите на бизнеса и пазара на труда, от дру-

га страна/. Силната синергия между тези до-

пълнителни мерки е аргумент в полза на из-

ползването на подхода на два фонда в тази 

оперативна програма – финансиране от ЕФРР 

за ПО1 финансиране и от ЕСФ за ПО2 и ПО3. 

Финансовата интервенция по линия на 

ОП „НОИР“ кореспондира с целите на Наци-

оналната програма за развитие: България 

2020 [5] и предвижда решения за постигане 

на целите, заложени в стратегически приори-

тети 1. „Образование, квалификация и зае-

тост за приобщаващ растеж“ /Мерки по 

ПО2, ПО3/ и 2. „Научни изследвания, ино-

вации и инвестиции за интелигентен рас-

теж“ /Мерки по ПО1/. 
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Изводите за необходимите бъдещи дейст-

вие са направени на базата на обощения 

SWOT анализ (Таблица 1) [4]. 

Макроикономически и структурни поли-

тики е необходимо да използват възможнос-

тите и да подготвят възможносттаза посре-

щане на заплахите или да се намалят последс-

твията ако те настъпят. В този смисъл е необ-

ходимо политиките:  

• да експлоатират силните страни чрез 

фокусиране върху информационните и кому-

никационни технологии (ИКТ) и културно-

историческото наследство, както и да дадат 

възможност на добре образованите да останат 

в страната;  

• да се насочат към преодоляване на 

слабостите чрез фокусиране върху чиста 

енергия и ресурсоефективност, като  се по-

добрятване възможностите на работната сила;  

• чрез подкрепа на конкуренто-

способността (чрез иновациите намаляват  

разходите за труд, но не винаги осигуряват 

по-добро качеството на живот) да се експлоа-

тира глобалните възможности на пазара и 

привличане атрактивните  преки чуждестран-

ни инвестиции;  

• да се подготвят за потенциално по-

високаи глобална конкуренцията чрез подк-

репа конкурентоспособността в области, къ-

дето българската икономика е силна.  

 

 

Таблица 1. SWOT анализ на иновационния и научноизследователски потенциал 
 

Силни страни 
Наличие на предприятия с висок растеж 

Натрупан опит и инвестиции в мехатроника и 

свързаните с нея икономически дейности 

Висок дял на висшистите 

Традиция във  фундаменталните научни изследва-

ния, включително биотехнологиите 

Високо квалифицирани изследователи в областта 

на физиката, химията, компютърните технологии и 

биотехнологиите 

Висок темп на растеж на културните и творческите 

индустрии 

Слаби страни 
Ограничена динамика на иновациите, демонстрира-

на от глобалното патентоване и високотехнологич-

ния износ 

Неефективна образователна система и недостиг на 

квалифицирана работна сила (въпреки високия дял 

на завършилите висше образование) 

Нисък дял на GERD/GDP
1
 

Нисък дял на BERD/GDP 
2
 

Ниска склонност на МСП за включване в мрежата 

за иновационни дейности 

Ограничено сътрудничество между бизнеса и ака-

демичната общност 

"изтичане на мозъци" 

Ниска предприемаческа и иновационна култура 

Възможности 
Развитието на силните страни може да направи 

атрактивни  инвестициите във водещи високотех-

нологични сектори 

Подобряване на иновациите чрез използване на 

конкурентните фондове на ЕС и предоставените 

резерви 

Широко внедряване на иновациите и подобряване 

на предприемаческата култура на младото поколе-

ние 

Активно използване на българската диаспора учени 

– потенциал за движение на мозъци 

Повишаване на изследователското сътрудничество 

в световните тенденции 

Заплахи 
Стареене на висококвалифицирани преподаватели и 

изследователи 

Възможности за квалифицирани изследователи да 

работят в чужбина при по-добри условия  Бързо 

променящата се среда 

 

                                                           
1 GERD / GDP = Общи разходи за НИРД / БВП  
2 BERD / GDP = Разходи на Бизнеса за НИРД / БВП  
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Политиките трябва да:  

• се базират на силните страни, следова-

телно да инвестират в мехатроника и биоба-

зираните и свързаните с тях сектори и да на-

сърчат фундаментални изследвания, които 

могат да „впрегнат“ процеса на предприема-

ческо откритие;  

• елиминират слабости чрез подобряване 

на качеството на образование на работната 

сила и по-точно да се привлече българската 

диаспора чрез подпомагане  на изследователи 

да се завърнат временно или постоянно и да 

споделят придобититеото знания, да създадат 

възможност на младотоите поколение по-

добри възможности за предприемачество, фо-

кусиране върху някои клъстери с потенциа-

лен за интерес за инвеститорите;  

• Смекчаване на ефекта от заплахи чрез 

обучение и наемане на нови изследователи, за 

да компенсирате застаряващите квали-

фициран персонал и да се конкурират с други 

страни, привличането им, както и да използва 

гъвкавост и да се адаптират към променящите 

се глобални конкурентния натиск.  

Анализът на проблемите в системите 

на науката и образованието очертава няколко 

тематични полета, в които са концентрирани 

нуждите от прилагане на целенасочени мерки 

чрез ресурса на ОП „НОИР“. 

 

Определяне на целите в ОП „НОИР“ в съ-

ответствие с потребностите 

Анализът на състоянието на научните изс-

ледвания на РБ направен от МОН [1] очерта-

ва слабите страни, свързани с качеството на 

услугите, които публичните участници в сек-

тора на научните изследвания предоставят, 

както и потенциала за развитие на изследва-

нията и иновациите. Като основен проблем в 

тази област се очертава слабото сътрудничес-

тво с бизнеса и по-специално: 

• Липса на координирана политика на дей-

ностите, засягащи научните изследвания и 

иновациите; 

• Липса на съвременна научно-иновативна 

инфраструктура; 

• Фрагментирана институционална среда; 

• Нисък дял на финансиране на конкурсен 

принцип и нисък общ процент на финансира-

не; 

• Неблагоприятен възрастов профил; 

• Недостатъчно взаимодействие между на-

учноизследователските организации и фир-

мите. 

Налице са и силни страни, върху които да 

стъпи една ориентирана към пазара промяна: 

добри традиции в природните науки, запазени 

научни школи и висока публикационна ак-

тивност в някои области, които имат отноше-

ние към нововъзникващите технологии (фи-

зика, химия, материалознание, биохимия и 

молекулярна биология, медицина, фармацев-

тични и инженерни науки), културно много-

образие съчетано със специфична нац. иден-

тичност, силна ориентация на изследователи-

те към международно сътрудничество, пози-

тивна нагласа на обществото по отношение 

на образованието и науката. Въпреки това, 

тези силни страни трябва да бъдат съобразени 

с целите и приоритетните области на ИСИС 

за осъществяване на иновационния потенциал 

на научноизследователската система в РБ. 

Трябва да се работи върху адаптивността и 

устойчивостта му чрез по-силен акцент върху 

пазарните сигнали и начини за привличане на 

частни инвеститори.  

ОП „НОИР“ трябва да изиграе решаваща 

роля за подобряване на нивото на НИРД и 

иновациите и за активизиране на иновацион-

ния потенциал, чрез подпомагане на посоче-

ната в ИСИС амбиция, РБ да се издигне от 

скромен до равнището на умерен иноватор. За 

тази цел е необходимо да се повиши общото 

ниво и да се фокусират финансовите ресурси 

в сферата на НИРД и иновациите, в синхрон с 

ИСИС, която дефинира следните приоритет-

ни области: 

• Мехатроника и чисти технологии; 

• Информатика и ИКТ; 

• Индустрия за здравословен живот и био-

технологии; 

• Нови технологии в креативните и рекреа-

тивните индустрии. 

Ето защо е идентифицирана потребност 

от системна подкрепа на пазарно-

ориентирани научноизследователски и 

развойни дейности и за фокусиране на фи-

нансовите интервенции на ОП „НОИР“ по 

приоритетни сектори на ИСИС, за да се 

подобри конкурентоспособността на бъл-

гарската научноизследователска система и 

на икономиката като цяло. 
Нови и добре оборудвани научно-

изследователски инфраструктури са важни 

елементи на екосистеми в областта на НИРД 

и иновациите. Анализът на Националната 

стратегия за развитие на научните изследва-

ния (НСРНИ) 2020 [7] идентифицира следни-
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те негативни тенденции в състоянието на ин-

фраструктурата за научни изследвания в РБ: 

• остарели съоръжения и неефективно из-

ползване на съществуващите съоръжения; 

• липса на напреднал подход за админист-

ративно и финансово управление на същест-

вуващата инфраструктура в базови организа-

ции; 

• липса на професионално обучени и ква-

лифицирани служители, които да работят със 

съоръженията и техните потребители; 

• липса на координация и допълване на 

наличните модерни съоръжения в рамките на 

една организация или между различни орга-

низации; 

• липса на концентрация на оборудване и, 

в някои случаи, силно индивидуален подход и 

дублиране на оборудването. 

Освен това, националните органи (МОН, 

Националния фонд за научни изследвания) не 

са създали все още актуална национална кар-

та (НПКНИ) [6] с основна информация за на-

учноизследователските инфраструктури, като 

например наличието на уникален научноизс-

ледователски инструментариум, тяхното те-

риториално и институционално разпростра-

нение, собственост (публична или частна), и 

условия за достъп на клиенти. Тази липса на 

информация затруднява ефективното използ-

ване на инфраструктурата и не позволява да 

се направи ясна картина на текущото състоя-

ние по отношение на наличните инфраструк-

тури и потребностите за тяхното развитие.  

Модернизацията на научно-

изследователски инфраструктури може да 

има важни положителни ефекти в няколко 

аспекта: подобряване на възможностите за 

сътрудничество между водещите научни ор-

ганизации и бизнеса; много по-високо качес-

тво на обучение на персонала в съвременни 

технологии; подобряване на възможностите 

за участие на български научни екипи в евро-

пейски мрежи за развитие на нови технологии 

във възможните ключови области, които са 

определени като приоритетни за РБ (ИСИС) и 

за целия ЕС. Съществена последица от по-

добряването на научноизследователската ин-

фраструктура и на условията за НИРД и ино-

вации ще бъде повишеният интерес към кари-

ера в инженерните, природните и медицинс-

ките науки, които са от решаващо значение за 

развитието на модерни нови технологии. 

Това показва, че е необходимо създаване 

и развитие на водещи научно-

изследователски центрове, оборудвани с 

модерна научна инфраструктура и оборуд-

ване, които могат да провеждат научни из-

следвания и иновации на най-високо рав-

нище на европейско ниво, с акцент върху 

приоритетните области на ИСИС. 
Научноизследователската система в РБ ос-

тава силно концентрирана в институционален 

и географски план. Първите пет научноизсле-

дователски организации (всички разположени 

в област София-град), произвеждат около 

75% от общия брой публикации. Анализът на 

настоящата карта на научните организации 

показва следните особености: 

Най-активни в привличането на финанси-

ране (86% общата сума на финансирането на 

НИД в РБ) и изпълнението на национални и 

международни проекти са научните органи-

зации в област София-град – това включва 

институтите на БАН, СУ „Св. Климент Ох-

ридски“, МУ-София, ТУ-София и няколко 

други. Тези организации имат разнообразен 

профил на изследвания и активно взаимо-

действие с местни и чуждестранни фирми. 

Сравнително висока активност и ясна ре-

гионална специализация се наблюдава в 

Пловдивския регион. Пловдив е вторият по 

големина български град с преобладаващи 

хранително-вкусови и селскостопански ха-

рактеристики на икономическия профил. 

В този регион най-активни са ПУ „Паисий 

Хилендарски“, МУ – Пловдив и УХТ. Близо 

до Пловдив се намира гр. Стара Загора, в кой-

то помалки университети и организации 

(напр. Тракийският университет и институти-

те на Селскостопанската академия) обслужват 

главно нуждите на регионалната икономика. 

На трето място като регион на знанието и 

предприемаческата динамика се нарежда 

Варна. Тук най-добри постижения отчитат 

ТУ –Варна, МУ и Институтът по океанология 

към БАН, в сфери като качество на живот, 

здраве и околна среда. Регионът е от значение 

и по отношение на развитието на алтернатив-

ни енергийни източници и опазването на при-

родното богатство в района на Черно море. 

Значителен капацитет за участие в проекти 

и инфраструктури в Стратегията за Дунавс-

кия регион, в партньорство с бизнеса, имат 

някои университети в северна РБ – предимно 

РУ „Ангел Кънчев“ и МУ – Плевен, които 

работят в сътрудничество с институции, раз-

положени в София и Пловдив. В останалите 

области на РБ не е налице ясна специализа-
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ция на научните организации и тяхното сът-

рудничество с бизнеса. 

ОП „НОИР“ и ОП „Иновации и конкурен-

тоспособност“ (ОПИК), чрез системни и це-

ленасочени интервенции за насърчаване на 

регионалната специализация и интеграция на 

научните организации и основните икономи-

чески субекти в приоритетните области на 

ИСИС, биха могли съществено да подкрепят 

цялостното икономическо развитие на регио-

ните извън София. 

В този контекст е от решаващо значение, 

че на регионалните научноизследователски 

инфраструктури и университети не трябва да 

се гледа като на острови за академични и 

фундаментални изследвания, а и като на по-

тенциално силни участници в местната ико-

номика, включително по отношение на зае-

тостта и промишлеността. Те трябва да станат 

ключови играчи на регионалната специализа-

ция и да изградят капацитета за сътрудничес-

тво с бизнеса в приоритетните области на 

ИСИС. 

Следователно е идентифицирана пот-

ребност от системни и целенасочени дейст-

вия за насърчаване на регионалната инте-

лигентна специализация и интеграция на 

научните организации и ключови иконо-

мически субекти, с цел да се подобри ця-

лостното икономическо развитие на облас-

тите извън Софияград. 
Няколко вида текущи потребности могат 

да бъдат идентифицирани в този контекст: 

• Необходимо е да се създадат и модерни-

зират уникални научноизследователски инф-

раструктури, които могат да бъдат включени 

като неразделна част от разпределените евро-

пейски научноизследователски инфраструк-

тури (ESFRI, ЦЕРН, и т.н.). 

• Българските изследователи и научноизс-

ледователски организации се нуждаят от по-

добра и по-системна подкрепа в усилията им 

да бъдат напълно интегрирани в европейско-

то изследователско пространство, включи-

телно по отношение на развитието на бъде-

щите и нововъзникващите технологии на ев-

ропейско равнище, както и по отношение на 

участието в програми за научни изследвания 

на ЕС, европейските технологични платфор-

ми, ERA-NET, партньорски проекти и мрежи. 

• Българските изследователи се нуждаят от 

свободен и удобен достъп до международни-

те бази данни за научна информация и публи-

кации, тъй като те не могат да бъдат напълно 

ефективни в своите изследвания без такъв 

достъп. 

В отговор на идентифицираните нужди 

от тематичното поле „Научноизследова-

телска дейност”: 
Целта на предвидените мерки в рамките на 

ОП „НОИР“ е да обърне негативните тенден-

ции, очертани по-горе, и да подкрепи изграж-

дането на капацитет (инфраструктура и чо-

вешки капитал) за върхови изследвания и 

разпространение на знания в приоритетните 

области на ИСИС. Три допълващи се групи 

дейности ще бъдат подкрепени, за да се отго-

вори на идентифицираните проблеми: 

• Засилване на върхови и пазарно-

ориентирани научни изследвания. 
ОП „НОИР“ ще подкрепя създаването и раз-

витието на центрове за върхови постижения 

(ЦВП) и центрове за компетентност (ЦК) в 

областите на ИСИС. Тези центрове ще отго-

ворят на необходимостта от изграждане на 

съвременни научноизследователски комплек-

си, които са насочени към областите с най-

голям потенциал за увеличаване на конкурен-

тоспособността на българската икономика. 

Развитието на капацитета за научни изслед-

вания и иновации ще открие възможности за 

нови партньорства с бизнеса и за създаването 

на нови предприятия. 

• Подобряване на териториалното и 

тематично разпределение на научно-

изследователски инфраструктури, с оглед 

на регионалната интелигентна специали-

зация. Тези дейности ще балансират текуща-

та прекомерна концентрация на финансира-

нето на научните изследвания и капацитет в 

област София-град, със специален фокус към 

регионалната интелигентна специализация. 

По този начин ОП ще съдейства за постигане 

на значителни и качествени приложни науч-

ноизследователски резултати, процеси и ус-

луги, които са от интерес за бизнеса от съот-

ветния регион. Инвестициите ще бъдат фоку-

сирани върху водещите научни организации с 

доказани постижения и капацитет за развитие 

в областите на ИСИС, със специален акцент 

върху създаването на партньорства с регио-

налния бизнес.  

Дейностите ще улеснят трансфера на зна-

ния и добри практики от сектора на науката и 

образованието към бизнеса, а ВО да стане по-

добре съобразено с потребностите на пазара 

на труда по отношение на висококвалифици-

рани специалисти. 
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• Повишаване на участието на българ-

ските учени в международно сътрудничес-

тво. Няколко вида допълнителни дейности са 

предвидени със специален фокус към разпре-

делени паневропейски инфраструктури, евро-

пейските технологични платформи, както и 

проекти и мрежи за европейско партньорство. 

С цел активното включване на българските 

изследователи в европейското научно прост-

ранство, ще се подкрепят центрове и консор-

циуми, които имат потенциал за успешно 

участие в програмата Хоризонт 2020 и/или 

могат да играят важна роля в изпълнението на 

пътната карта на ESFRI, когато тези условия 

са съчетани с приоритетните направления на 

ИСИС. ОП ще подкрепя достъпа до междуна-

родни изследователски центрове и бази дан-

ни, както и публикации в признати научни 

списания, които ще дадат възможност на ин-

тернационализация и засилване на конкурен-

тоспособността на българската наука и ико-

номика. 

Интервенциите с финансиране от ЕФРР и 

ЕСФ се допълват по отношение на привлича-

нето и развитието на ново поколение висо-

коквалифицирани изследователи и специа-

листи в областта на НИРД. По ПО1 (финан-

сирана от ЕФРР), фокусът ще бъде върху 

привличането на най-талантливите учени, и 

приспособяване на специалните им умения 

към приложните научни изследвания през 

призмата на приоритетните области на 

ИСИС, както и създаване на отлични условия 

за обучението им чрез модернизация на науч-

ната инфраструктура. На свой ред, ПО2 (фи-

нансиран от ЕСФ) ще се съсредоточи върху 

качеството на образователната система и по-

специално ще включва "хоризонтални" мерки 

за подобряване на квалификацията на изсле-

дователите (например развиване на знания и 

умения свързани с предприемачество, обуче-

ние по защита на интелектуалната собстве-

ност, както и други (общи) меки умения, кои-

то са от значение за всички учени и млади 

преподаватели), схеми за мобилност, кариер-

но развитие, както и действия за насърчаване 

на науката. 

Мерките по ОП „НОИР“ се очаква да до-

пълнят националните програми за финанси-

ране на НИРД в РБ. За да се използват най-

ефективно инвестираните средства, ще бъде 

предоставена подкрепа за научноизследова-

телски екипи с доказани научни постижения, 

които са международно признати и с потен-

циал за развитие в приоритетни области на 

ИСИС. Подборът ще се основава на конку-

рентни критерии, въз основа и на междуна-

родна оценка на проектните предложения. 

Като важен компонент на научноизследо-

вателския сектор, но и като фактор за поло-

жително въздействие върху пазара на труда и 

на конкурентоспособността на икономиката, 

системата на висшето образование (ВО) е 

втората област на интервенция, адресирана от 

ОП „НОИР“. Заслужава да се отбележи, че 

подобряването на ВО ще има силен синерги-

чен ефект с други мерки, предвидени за ук-

репване и развитие на капацитета за НИРД, и 

следователно ще окаже силно въздействие 

върху цялостната научноизследователска и 

иновационна система в РБ. Нуждите на сис-

темата на ВО се групират условно по следния 

начин. 

Броят на висшите училища проектира 

проблем, свързан с баланса между ресурси и 

качество. Състезанието на множество бене-

фициенти за ограничени бюджетни средства 

се оказва незадоволително решение. „Слаби-

те” участници на образователния пазар под-

държат съществуването си като свалят праго-

вете за участие в и завършване на бакалавър-

ски и магистърски програми. Липсват сериоз-

ни стимули за висшите училища да повиша-

ват качеството на обучението и изискванията 

спрямо представянето на студентите. Тази 

практика затваря порочния кръг: ниски изис-

квания – дефицити в знанията и уменията – 

слаба реализация на трудовия пазар. Дипло-

мирането в някоя професионална област чес-

то се разминава с подготвеността за работа и 

нивото на образованост, които тя налага. 

Видимият симптом на явлението са все по-

острите диспропорции между големите брой-

ки на ежегодния прием и малкия брой на кан-

дидатите. Това води до системно занижаване 

на критериите за прием, броят на студентите 

расте за сметка на качеството, което в пос-

ледна сметка все повече задълбочава неадек-

ватността на образованието спрямо нуждите 

на пазара на труда 

Реформата трябва да се мисли в посока 

към оптимизация, окрупняване и редукция на 

мрежата на висшите училища, като паралелно 

с това се търси сътрудничество между обра-

зованието, научно-изследователските инсти-

тути и предприятията. За ускоряване на про-

цеса е нужна визия за развитие, подходяща 

законова рамка и целенасочени финансови 

интервенции. Стратегията за развитие на ВО 

и плана за нейната реализация очертават на-
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соките за реформа на ВО. ОП „НОИР“ ще 

подкрепи някои от най-важните елементи на 

тази реформа, като подобряване качеството 

на образованието и засилване връзките с па-

зара на труда. 

Освен резултат на политики, насочени и 

към промяна на профила на подготвяните 

специалисти в съответствие с развитието на 

икономиката, съдържанието на образовател-

ния продукт е и функция на квалификацията 

на преподавателите във висшите училища. 

Националните програмни документи, напр. 

Стратегията за развитие на ВО (СРВО), очер-

тават нуждата от нови умения за работа с 

ИКТ, електронно съдържание и дистанцион-

ни форми на обучение. 

Необходима е и актуализация на знанията 

в специфичните области на преподаване. В 

зависимост от предмета това може да стане 

чрез сътрудничество с бизнеса при практико-

квалификационните специалности или през 

участие в научна работа/съвместни конфе-

ренции при по-академичните сфери. Препо-

давателите трябва да бъдат активно въвлече-

ни в актуалния живот и световните тенденции 

в своята област. Политиката за динамизиране 

на академичната кариера на преподавателите 

може да се разглежда и като инструмент за 

издигане на престижа на преподавателската 

дейност и мотивацията на преподавателя. 

Стесняването на разстоянието между пре-

подавателите и актуалните тенденции в тех-

ния предмет и обвързването на академичните 

курсове с реално професионално развитие, 

така че ВО да придобие по-тежка прагматич-

на страна, ще засили значително интереса на 

студентите. 

Осигуряването на условия за професио-

нално развитие, намиране на ефективна мо-

тивация, която да задържи перспективни мла-

ди випускници – не само в страната, но и в 

университетите, следва да се превърне в ос-

новен приоритет на образователната система. 

В СРВО „изоставането в методите на препо-

даване”, „демотивацията” и „застаряването” 

са посочени като основни слабости на препо-

давателския състав [10]. Трите фактора са 

взаимно обусловени. Младите хора нямат ин-

терес да останат в системата на ВО и не виж-

дат в академията привлекателна перспектива. 

ОП „НОИР“ притежава потенциал да се 

превърне в повратна точка за промяна в посо-

чените тенденции. Тя ще даде финансовия 

инструмент на РБ да изгради „ново поколение 

университетски преподаватели и изследова-

тели, притежаващи висок обществен престиж, 

широка езикова подготовка, висок потенциал 

за мобилност и международно научно сът-

рудничество”[10]. 

В отговор на идентифицираните нужди от 

тематичното поле „система на ВО”, 

ОП „НОИР“, предлага следната стратегия 

на финансова интервенция: 

• По отношение на нуждите, свързани с 

преструктуриране на системата: В съответ-

ствие със СРВО е предвиден комплекс от 

мерки за усъвършенстване системите за уп-

равление, контрол и отчетност във висшите 

училища. Планира се разработването и внед-

ряването на модели за обвързване на финан-

сирането с резултатите от обучението и 

реализацията на завършилите. Подкрепа ще 

получи работата на институции, ангажирани 

във външно оценяване и акредитация. Ролята 

на рейтинговата система при планиране на 

държавната политика в сферата на ВО ще се 

засили . Оперативната програма ще даде 

стимул и рамка за належащото преструк-

туриране и оптимизиране на мрежата от ВУ. 

• По отношение на потребностите, свър-

зани със съдържанието на образователния 

продукт: Чрез система от стипендии ще се 

стимулира обучението в приоритетни за 

страната области. Подкрепа ще получи въ-

веждането на нови форми на преподаване, 

разработването на интегрирани програми и 

програми с насоченост към потребностите 

на бизнеса. 

• По отношение на потребностите, свър-

зани с доставчиците на образователната 

услуга: Във философията на ОП „НОИР“ са 

заложени възможности за сертифицирано 

обучение за работа с ИКТ по международно 

признати стандарти. Чрез принципа на до-

пълването ще бъдат разширени опциите за 

преподавателска мобилност. Предвидени са 

специализирани програми за подобряване на 

методическите и управленски компетент-

ности в сферата на ВО. 

• По отношение на потребността от 

разширяване на обхвата на образователна-

та услуга: Посредством възможностите на 

оперативната програма системата от сту-

дентски стипендии ще получи допълнителен 

ресурс, който да направи следването по-

достъпно и насочено към приоритетните об-

ласти на икономиката. Специално внимание 

ще бъде насочено към разширяване на въз-

можностите за включване на студенти, док-
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торанти и специализантите с увреждания в цикъла на ВО. 

 

Таблица 2. Определяне на целите в съответствие с потребностите 
А. Развитие на капацитет за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в приоритетните области на 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 

A.1. Потребности на национално равнище – увеличаване на инвестициите в НИРД, с фокус върху върховата 

наука в приоритетните области на ИСИС 
(а) Увеличаване на инвестициите в НИРД и иновациите, и засилване на върховите научни постижения 

(б) Пазарно-ориентирани научни изследвания за повишаване на капацитета за иновации и конкурентоспособност 

(в) Инвестиции в модерни научноизследователски инфраструктури и оборудване. 

A.2. Потребности на регионално равнище: Подобряване на териториалното и тематично разпределение на 

научноизследователската инфраструктура, в съответствие с регионалната интелигентна специализация 

A.3. Потребности на институционално и индивидуално равнище – интернационализация на научните изс-

ледвания, както и привличане и задържане на специалисти в областта на научните изследвания и високите 

технологии  
(а) Интернационализация на научните изследвания. 

(б) Привличане и задържане на специалисти в областта на научните изследвания и високите технологии. 

Б. Система на ВО: 

Б.1. Потребности, свързани със структурата на системата за ВО 

Б.2. Потребности, свързани със съдържанието на образователния продукт (знания и умения) 

Б.3. Потребности, свързани с доставчиците на образователната услуга (Преподавателите) 

Б.4. Нужда от разширяване кръга потребители на образователната услуга (придобиващите ВО) 

В. Училищно образование, обучение, учене през целия живот 

В.1. Потребности, свързани с достъпа до училищно образование 

В.2. Потребност от адаптиране на образованието към трудовия пазар: нужда от качествено и приложимо 

образование, създаване на среда за УЦЖ 

В.3. Потребности на педагогическия персонал 

 

Тези дейности ще допринесат за развитие-

то на човешките ресурси в областта на изс-

ледванията и иновациите, и по този начин ще 

подпомогнат икономиката на знанието най-

вече чрез дейностите свързани с развитието 

на изследователите, качеството на ВО и УЦЖ 

(ПО1 и ИП10ii в ПО2). 

В отговор на идентифицираните нужди от 

тематичното поле „Училищно образование, 

обучение, учене през целия живот”, ОП 

„НОИР“, предлага следната стратегия на 

финансова интервенция: 

• По отношение на потребностите, 

свързани с достъпа до образование: ОП 

НОИР залага стратегия за устойчивост на 

мерките, насочени към децата със СОП, стар-

тирани през изминалия програмен период. 

Интеграцията на децата от етнически общ-

ности ще бъде интензифицирана чрез допъл-

нително обучение по български език, мерки за 

ранна социализация, развитие на преподава-

телските умения, профилактика на общест-

вените предразсъдъци. Като обща рамка на 

достъпа до образование, програмата ще оси-

гури политики за превенция на отпадането 

от задължителния курс на училищно образо-

вание. 

• По отношение потребността от раз-

витие на качествено образование, адапти-

рано към пазара на труда: Програмата 

предвижда набор от мерки, насочени към а) 

развитие на системата за външно оценяване, 

б) масирано въвеждане на ИКТ в процеса на 

обучение, в) промяна и адаптация на учебни 

програми и съдържание към промените в 

средата за трудова реализация и предизви-

кателствата на глобалното общество, г) 

разширяване на възможностите за дуално и 

практическо обучение, д) развитие на услови-

ята за учене през целия живот. 

По отношение на потребностите, свър-

зани с педагогическия персонал: Стратеги-

ята на програмата залага на академична-

та/продължаващата подготовка на специа-

листите. Тя е разчетена да създаде стимули 

за оставане в/избор на професията и изграж-

дане на адекватен процес за кариерно разви-

тие.  

 

Разпределение на финансовите средства 
Обосновка за разпределението на финан-

совите средства (подкрепа от Съюза) за всяка 

тематична цел и когато е целесъобразно - за 

всеки инвестиционен приоритет, в съответст-

вие с изискванията за тематична концентра-

ция, като се взема предвид предварителната 

оценка. 
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Таблица 3. Тематични цели и инвестиционни приоритети в ОП „НОИР“ 

 

Избрана тематична цел Избран инвестиционен приоритет 

01 - Засилване на научноизследовател ската 

дейност, развойната дейност в областта на 

технологиите и иновациите 

1a - Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и инова-

ционна дейност, подобряване на капацитета за реализиране на достижения в област-

та на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на центрове 

на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа 

09 - Насърчаване на социалното приобща-

ване, борба с бедността и всяка форма на 

дискриминация 

9i - Активно приобщаване, включително с оглед на насърчаване на равните възмож-

ности и активното участие, и по-добрата пригодност за заетост 

09 - Насърчаване на социалното приобща-

ване, борба с бедността и всяка форма на 

дискриминация 

9ii - Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като 

например ромите 

10 - Инвестиции в образование, обучение и 

професионално обучение за придобиване на 

умения и учене през целия живот 

10i - Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и 

насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и сред-

но образование, включващо (формални, неформални и самостоятелни) начини на 

учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение 

10 - Инвестиции в образование, обучение и 

професионално обучение за придобиване на 

умения и учене през целия живот 

10ii - Подобряване на качеството и ефикасността и достъпа до висшето и равностой-

ното на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване на равнища-

та на образование, особено за групите в неравностойно положение 

10 - Инвестиции в образование, обучение и 

професионално обучение за придобиване 

на умения и учене през целия живот 

10iii - Подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрасто-

ви групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на 

знанията, уменията и квалификацията на работната сила, и насърчаване на гъвкави 

начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране 

на придобитата квалификация. 

10 - Инвестиции в образование, обучение и 

професионално обучение за придобиване 

на умения и учене през целия живот 

10iv - Подобряване на адекватността на системите за образование и обучение спрямо 

пазара на труда, улесняване на прехода от образование към работа и укрепване на 

системите за професионалното образование и обучение, както и тяхното качество, 

включително чрез механизми за предвиждане на уменията, адаптиране на учебните 

програми и създаване и развитие на основаващи се на работата системи за учене, 

включително двойни системи на учене и схеми за стаж 

 

Разпределението на финансовите средства 

по програмата е съобразено с възможностите 

за финансиране със средства от Европейския 

социален фонд (EСФ), Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) и определените 

в Споразумението за партньорство тематични 

цели (ТЦ). 

ОП НОИР подкрепя постигането и на три-

те посочени тематични цели. 

ПО 1- 243 381 138,00 евро (ЕФРР) 

Значителна част от средствата по ПО 1 се 

очаква да бъдат инвестирани за развитие на 

центрове за върхови постижения и центрове 

за компетентност като основни средища за 

провеждане на висококачествени научни изс-

ледвания и иновации в областите на ИСИС, и 

като допълваща инвестиция в изпълнение на 

националната цел за 1,5% от БВП, вложени в 

научна и развойна дейност: 

Част от средствата по ПО 1 ще бъдат ин-

вестирани в научно-изследователска инфрас-

труктура от регионално и национално значе-

ние, за подпомагане на модернизацията на 

висшите училища и научните организации в 

приоритетните области на ИСИС, в съответс-

твие с подприоритет 5.2. Повишаване качест-

вото и ефективността на научните изследва-

ния и иновациите (област на въздействие 

„Изграждане на научна и иновационна инф-

раструктура”) от Националната програма за 

развитие (НПР) „България 2020”. 

Част от средствата по ПО 1 ще бъдат ин-

вестирани в мерки за развитие на капацитета 

за приложни изследвания и иновации в прио-

ритетните направления на ИСИС, чрез подк-

репа на специализацията на изследователите 

в областите на ИСИС и на включването им 

европейското изследователско пространство. 

Тези мерки са в съответствие с подприоритет 

5.2. Повишаване качеството и ефективността 

на научните изследвания и иновациите (об-

ласт на въздействие „Финансиране на дейнос-

тите за изследвания и развитие на иновациите 

на предприятията”) от НПР „България 2020”. 

ПО 2, ИП10i – 121 687 467,72 евро (ЕСФ) 

Значителна част от средства на по ПО 2 се 

очаква да бъдат инвестирани в мерки за пос-

тигане на националната цел по стратегията 

Европа 2020 – намаляване на процента преж-

девременно напуснали училище до 11 %. 

Част от средствата по ПО 2 ще бъдат ин-

вестирани в подкрепа за овладяването на 

ключови компетентности. Интервенцията има 

допълващ характер към националното финан-
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сиране при изпълнение на подприоритет 1.1 

„Осигуряване на достъпно и качествено обра-

зование за развитие на личността чрез осъв-

ременяване на системата на образование и 

осигуряване на нейната адаптивност спрямо 

потребностите на пазара на труда” от Нацио-

налната програма за развитие „България 

2020”. 

ИП10ii – 60 191 836,71 евро (ЕСФ) 

Част от средствата по ПО 2 ще бъдат насо-

чени към повишаване на качеството на вис-

шето образование като условие за по-добра 

реализация на пазара на труда. Интервенция-

та ще има характер на допълващо финансира-

не по отношение на мерките, предвидени в 

националния бюджет. Тя е свързана с пости-

гане на целите от горепосочения подприори-

тет 1.1. 

Част от средствата по ПО 2 ще бъдат из-

ползвани като средство за иницииране на 

структурни промени в системата от висши 

училища в България. Ресурсът на ОП ще 

обезпечи финансово реформата, заложена в 

Стратегията за висше образование. 

Част от средствата по ПО 2 ще бъдат насо-

чени към подкрепа за механизми, които да 

помогнат постигането на националната цел по 

стратегията „Европа 2020” – 36 % от населе-

нието на възраст между 30 и 34 г. да прите-

жава завършена степен на висше образование. 

Част от финансирането ще подкрепя дей-

ности, насочени към повишаване на квалифи-

кацията и научноизследователски кариери на 

човешките ресурси в НИРД сектора, като до-

пълнение към интервенциите по ПО1. 

ИП10iii – 24 393 272,6 евро (ЕСФ) 

Част от ресурса на ПО 2 ще бъде насочен 

към квалификация на педагогическия потен-

циал. Ресурсът има допълващ характер към 

мерките, изпълнявани в рамките на нацио-

налния бюджет и ще допринесе за постигане 

на целите по горепосочения подприоритет 

1.1. 

Част от средствата по ПО 2 ще бъдат насо-

чени към допълващи мерки за развитие на 

ученето през целия живот. Мярката ще спо-

могне за постигане на целите в подприоритет 

1.2 Подобряване на качествените характерис-

тики на работната сила, област на въздейст-

вие „Динамично адаптиране на ученето през 

целия живот и мобилността към потребности-

те на личността и изискванията на пазара на 

труда” от НПР „България 2020”. 

ИП10iv – 13 037 942,44 евро (ЕСФ) 

Средствата по ИП10iv, свързани с разви-

тие на професионалното обучение ще имат 

характер на основен инструмент за модерни-

зацията на професионалното образование, 

заложена като цел в Националната програма 

за модернизиране на системата на професио-

налното образование. 

ПО 3, ИП9i – 25 500 000 евро (ЕСФ) 

Средствата по ИП9i ще подкрепят изпъл-

нението на мерки както за постигане на наци-

оналната цел по Стратегията „Европа 2020” 

за намаляване на броя на преждевременно 

напусналите училище (до 11 %), така и инди-

ректно – целта за намаляване броя на живее-

щите в бедност с 260 000 души до 2020 г. 

ИП9ii – 84 031 782 евро (ЕСФ) 

Очаква се значителен размер на средствата 

по ИП9ii от общия бюджет на ПО 3, като ва-

жен източник на финансиране, що се отнася 

до интеграция на деца, застрашени от изк-

лючване от образователната система, по при-

чини, свързани с принадлежност към затво-

рени и маргинализирани етнически групи. В 

този смисъл мерките по ПО 3 ще допълват 

националното финансиране. Изграждането на 

благоприятна образователна среда ще създаде 

предпоставки за: 

1) намаляване на броя на отпадащите 

(значителен процент от тях принадлежат към 

малцинствени групи в риск) и 

2) по-добра реализация на трудовия па-

зар като средство за повишаване на заетостта 

и намаляване на социалното изключване . 

И двата резултата са в пряка връзка с на-

ционалните цели по Стратегията „Европа 

2020”: намаляване с 260 000 на живеещите в 

бедност и повишаване нивото на заетост до 

76 %. 

 

Интелигентна специализация 

Интелигентната специализация е стратеги-

чески подход към икономическото развитие 

чрез целенасочена подкрепа за научни изс-

ледвания и иновации. Тя е в основата на ин-

тервенциите на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове в сферата на изслед-

ванията и иновациите, като част от приноса 

на текущите регионални политики и полити-

ките за сближаване съгласно стратегията за 

растеж и заетост Европа 2020 г. [3]. Интели-

гентната специализация включва процес на 

разработване на визия, идентифициране на 

конкурентни предимства, определяне на стра-

тегически приоритети и използването на ин-

телигентни политики, за да се максимизира 
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потенциала за развитие , основан на знанието 

на всеки един регион. 
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Фиг. 1. Разходи за НИРД 

 

Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация [4] се основава на „процеса на 

предприемаческо откритие“ за определяне на 

икономическите приоритети в рамките на на-

учноизследователските и иновационни дей-

ности, с цел създаване на конкурентно пре-

димство чрез развитие и съобразяване на соб-

ствените силни страни в научните изследва-

ния с потребностите на индустрията. Целта е 

да се отговори на новите възможности и про-

мени на пазара, като се съсредоточат инвес-

тициите в области, осигуряващи увеличаване 

на добавената стойност на икономиката и 

нейната конкурентоспособност на междуна-

родните пазари. ИСИС по своята същност е 

процес, който ще продължи през целия прог-

рамен период 2014-2020.  

Направеният анализ в Плана за действие 

по ИСИС позволява формулиране ан няколко 

важни извода [3]: 

• разходите за НИРД са все още недос-

татъчни; 
• разходите за НИРД са съсредоточени 

преди всичко в сферата на медицината, тех-

ническите и естествените науки (89%); 

• бизнесът оценява необходимостта от 

разходите за НИРД; 

• разходите за НИРД на бизнеса са ос-

новно в преработващата промишленост 

(около 52%); 

• разходите за НИРД са разпределени 

изключително неравномерно по райони – 

83% са в Югозападен район. 

Визията на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация на Репубика е: 

„България да направи до 2020 година ка-

чествен скок в иновационното си предста-

вяне на ниво ЕС за справяне с обществе-

ните предизвикателства в сферата на де-

мографията (намаляване на изтичането на 

мозъци, привличане на успешно реализи-

ралите се българи, стимулиране на мла-

дежкото предприемачество), устойчивото 

развитие, интелектуалния капитал и здра-

вето на нацията“.  

Стратегическа цел: До 2020 г. България 

да премине от групата на „плахите инова-

тори” в групата на „умерените иновато-

ри”.  
На практика тази промяна в индикаторите 

ще се реализира при една ефективна политика 

за насърчаване на:  

• иновации, научните изследвания и 

развитието на човешкия капитал,  

• инвестициите във високотехнологич-

ни области, в които България има традиции, 

създала е специалисти и успешно се конкури-

ра на международния пазар,  експортно 

ориентирани индустрии.   

Стратегическата цел ще се реализира с 

постигането на две оперативни цели:  

Цел 1: Фокусиране на инвестициите за 

развитие на иновационния потенциал в иден-
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тифицираните тематични области (за създа-

ване и развитие на нови технологии, водещи 

към конкурентни предимства и повишаване 

на добавена стойност на националните про-

дукти и услуги)  

Цел 2: Подкрепа за ускорено усвояване на 

технологии, методи и др. подобряващи ресур-

сната ефективност и прилагането на ИКТ в 

предприятията от цялата промишленост. 

Процесът на идентификация на интелиген-

тната специализация е динамичен, с участие-

то на партньори от икономическата и научна-

та сфери, а също така и на гражданското об-

щество, за да се идентифицират областите, в 

които страната има шанс да се отличи и по-

каже свой облик на международния пазар.   

Мерките, предприети за продължаване на 

процеса на предприемаческо откритие, ще 

позволят да бъдат подкрепени тези сфери, 

които имат потенциал за растеж и които ще 

допринесат най-много за решаване на соци-

ално икономически предизвикателства пред 

обществото.  

Идентификацията на тематичните об-

ласти за интелигентна специализация се ос-

новава на принципа „от технологични към 

тематични области за интелигентна специ-

ализация“ (Фиг. 2 и 3, Таблица 4). 

 

 

 
 

Фиг. 2. От технологични към тематични области на интелигентна специализация 

 
Фиг. 3. Обхват на оперативните цели на ИСИС 
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Таблица 4. Тематичен фокус на ИСИС 

 
Информатика и ИКТ 

• производства, особено Fabless и нови подхо-

ди за дизайн и/или асемблиране; 

• ИКТ подходи в машиностроене, медицина и 

творчески индустрии (във връзка с другите три тема-

тични области), вкл. дигитализация на културно-

историческо наследство, развлекателни и образователни 

игри, „инбедид” софтуер; 

• 3D дигитализация, визуализация и прототи-

пиране; 

• Big Data, Grid and Cloud Technologies; 

• безжични сензорни мрежи и безжична кому-

никация/управление; 

• езикови технологии; 

• уеб, хибридни и "native" приложения, уеб 

базирани приложения за създаване и експлоатиране 

на нови услуги и продукти; 
• използване на нови възможности във връзка с 

аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи 

 

Механтроника и чисти технологии 

• Производство на базови елементи, детайли, 

възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен 

агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат; 

• машиностроене и уредостроене, вкл. части, 

компоненти и системи, с акцент върху транспорта и 

енергетиката 

• инженеринг, реинженеринг и продължаване 

на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и 

системи 

• роботика и автоматизация на процеси 

• проектиране и производство на високо-

технологични продукти и/или участие в над-

национална производствена верига, вкл.  в аеро-

космическата индустрия 

• био-мехатроника 
• интелигентни системи и уреди, „интелигент-

ни домове“ – „интелигентни градове“ 

• чисти технологии с акцент върху транспор-

та и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно 

разпределение на енергия, електрически превозни сред-

ства и еко-мобилност, водород-базирани модели и тех-

нологии, безотпадни технологии, технологии и методи 

за включване на отпадъчни продукти и материали от 

производства в други производства). 

Индустрии за здравословен живот и биотехнологии 

• Производство, съхранение, преработка и 

достигане до крайния потребител на специфични 

български съставки, средства и продукти (вкл. кисело 

мляко, мед и пчелни продукти, хляб, бира, вино, млечни 

и месни продукти, етерични масла, билки и билкови 

продукти, козметични средства и продукти) 

• производство на специализирани храни и 

напитки (бебешки и детски, „космически“ храни) 

• производство на инструменти, оборудване, 

консумативи за медицинска и дентална диагностика и 

терапия и/или участие в над-национална производстве-

на верига 

• персонална медицина, диагностика и индиви-

дуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средст-

ва 

• медицински и лечебен туризъм с акцент 

върху възможностите за персонализация (немасов, а 

персонален туризъм) 

• нано-технологии в услуга на медицината 

• био-технологии с пряко приложение за здра-

вословен начин на живот 

• „сини“ технологии и приложение на нови 

методи и технологии в устойчивото ползване на речни и 

морски ресурси 

• производство на инсталации за добиване на 

екологично чиста електроенергия и промишлена вода 

• зелена икономика- технологии, продукти, 

процеси 

Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии 

• културните и творческите индустрии (спо-

ред дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и 

библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-

визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), 

културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фести-

вали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска 

дейност, радио; 

• компютърни и мобилни приложения и игри 
с образователен, маркетинг и/или развлекателен харак-

тер 

• алтернативен (селски, еко-, културен и фести-

вален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране 

на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм); 

• производство на стоки и съоръжения с пря-

ко приложение в тези сфери (напр. национални (реги-

онални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. сто-

ки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, 

декори, материали за исторически възстановки, специа-

лизирана екипировка и оборудване, печатни издания) 
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Таблица 5. Регионален фокус на тематичните области 

 

СЗР СЦР СИР 

Мехатроника и чисти технологии Мехатроника и чисти технологии Мехатроника и чисти технологии 

Индустрия за здравословен живот и 

биотехнологии 

Индустрия за здравословен живот и 

биотехнологии 

Индустрия за здравословен живот и 

биотехнологии 

Нови технологии в креативни и рекреа-

тивни индустрии 
Информатика и ИКТ  

Нови технологии в креативни и рек-

реативни индустрии 

ЮЗР ЮЦР ЮИР 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 
Нови технологии в креативни и рек-

реативни индустрии 

Нови технологии в креативни и рекреа-

тивни индустрии 
Мехатроника и чисти технологии Мехатроника и чисти технологии 

Индустрия за здравословен живот и 

био-технологии 

Индустрия за здравословен живот и 

био-технологии 

Индустрия за здравословен живот и 

био-технологии 

 

Таблица 6. Политики и инструменти за изпълнеине на ИСИС 2014-2020 

 

Индикативни дейности Инструмент 
Планиран източник 

на финансиране 

Индикативен бю-

джет 2014-2020 

ЦЕЛ 1:Фокус върху иновационния потенциал в идентифицираните тематични области (за създаване и разви-

тие на нови технологии, водещи към конкурентни предимства и повишаване на добавена стойност на нацио-

налните продукти и услуги) 

ПОД-ЦЕЛ: Ефективни сътрудничества наука-бизнес 

Стимулиране на сътрудничества-

та 

Грантови схеми за иновации 

в предприятията 

ОПИК 

/Хоризонт 2020/ 
460 млн.евро 

Грантови схеми/ваучери за 

съвместни проекти 

ОПИК 

/Хоризонт 2020/ 

Грантови схеми за посредни-

чества (клъстери, ОТТ, тех-

нологични центрове) 

ОПИК, НИФ, ФНИ 

/Хоризонт 2020/ 

Стимулиране предлагането 

на качествени изследвания 

НИФ, ФНИ 

/Хоризонт 2020/ 

Целенасочени усилия за насърча-

ване на сътрудничествата 

Центрове за компетентност, 

центрове за върхови пости-

жения, Регионални научни 

центрове 

ОП „НОИР“ 350 млн. евро 

ПОД-ЦЕЛ: Качествен човешки ресурс 

Укрепване на връзката между ВО и 

изискванията на пазара на труда; 

стимулиране обучението в техни-

ческите и инженерни специалности; 

засилване практическото приложе-

ние на висшето образование  

Подкрепа за стажове, док-

торанти и пост-докторанти, 

стипендии и отличия, схе-

ми за повишаване на знани-

ята, уменията и квалифика-

цията  

ОП „НОИР“, други 

програми на ЕС 
90 млн.евро 

Реформиране на професионалното 

обучение и квалификация и насър-

чаването на ученето през целия 

живот  

Схеми за професионално 

обучение и квалификация 

Подкрепа за признаване на 

неформално придобити 

знания и умения 

ОП „НОИР“, други 

програми на ЕС 
50 млн.евро 

Интернационализация на иноваци-

ите за допълнително повишаване 

качеството на научно-

изследователската дейност и овла-

дяване на феномена „изтичане на 

мозъци“  

Подкрепа за участия в меж-

дународни проекти  

ОП „РЧР“, ОП 

„НОИР“, други 

програми на ЕС 

70 млн.евро 
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ПОД-ЦЕЛ: Адекватна среда и инфраструктура за иновации, вкл. цифров растеж и електронно управление 

Развитие на адекватна и сигурна 

среда за създаване и разпростране-

ние на иновации 

София Тех Парк 

Иновационни услуги за 

бизнеса 

ОПИК 40 млн.евро 

20 млн. евро 

Е-инфраструктура и електронно 

управление 

Електронно управление 

Електронно правосъдие 

ОПДУ 140 млн.евро 

35 млн. евро 

ЦЕЛ 2: Подкрепа за ускорено усвояване на технологии, методи и др. подобряващи ресурсната ефективност и 

прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост 

ПОД-ЦЕЛ: Иновации за ресурсна ефективност 

В областта на водите 

В областта на отпадъците 

Информация и публичност 

ОПИК, ОПОС 

/Норвежка прог-

рама, НИФ, Хо-

ризонт 2020/ 

40 млн.евро 

ПОД-ЦЕЛ: Иновации за внедряване на ИКТ приложения 

ИКТ приложения в цялата промишленост (софтуерни приложе-

ния, системен софтуер, софтуер за развитие - инструменти за ком-

пютърно програмиране)  

ОПИК,  

/Хоризонт 2020 

НИФ, ЕКСЕЛ / 

80 млн.евро 

 

ИСИС предлага система за идентификация 

и подкрепа на областите на интелигентната 

специализация, като:  

• ангажира водещи предприемачи и 

партньори в развойните и иновативни дей-

ности от научните среди и бизнеса;  

• се концентрира върху подкрепата на 

националните области на специализация;  

• интегрира процесите от долу- нагоре 

и от горе - надолу;  

• се основава на данни и факти;  

• концентрира разходите за научни изс-

ледвания и иновации, като елиминира нерен-

табилните явления като фрагментиране или 

дублиране на средствата за изследвания;  

• посочва междуотрасловите области на 

специализация;  

• създава условия за увеличаване на 

частните инвестиции в научни изследвания и 

иновации. 

Подобряването на сътрудничеството меж-

ду изследователските институти и бизнеса ще 

изисква комбинации от подходи за „активно 

търсене“ и „качествено (научно) предлагане“. 

За доброто сътрудничество е необходима и 

съответната инфраструктура. 

 

Заключение 

 

Негативните тенденции, свързани с разви-

тието на научната и иновационната дейност в 

страната, както и образователната система, в 

частност висшето образование, са в основата 

на редица важни въпроси, чието решаване 

изисква системен подход. 

Първо, необходимо е да се даде приоритет 

на инвестициите в инфраструктура, които 

допринасят за специализация в областите на 

ИСИС. 

Второ, необходимо е да се създаде нацио-

нална система за използване на големи науч-

ноизследователски инфраструктури, създаде-

ни с публични средства – с обществено дос-

тъпна карта на научното оборудване, ясни 

правила за използването му, широк достъп за 

публичните организации и бизнеса, макси-

мална ефективност, и единна система за разп-

ределение на публичните резултати. 

Трето, необходимо е да се подкрепят во-

дещите регионални университети и научни 

центрове, за да се адаптират към новите при-

оритети на ИСИС – това ще изисква модерни-

зация на техните лаборатории и оборудване 

за научни изследвания, за да се подобри ка-

пацитетът им за научни изследвания и да им 

се даде възможност да предоставят съответ-

ните бизнес ориентирани услуги. 
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Въведение 
 

Управлението на пазара на труда е тясно 

свързано с макроикономическото управление. 

През последните години в цяла Европа наци-

ите са изправени пред необходимостта от 

справяне с последиците от финансовата и 

икономическата криза и търсене на нови нап-

равления за своята индустрия. Глобализация-

та поставя под натиск конкурентната позиция 

на Европа. Процесът на застаряване на насе-

лението в Европа се ускорява и балансът 

между хората в трудоспособна възраст и пен-

сионерите започва да се нарушава. В резултат 

на това очакванията са за намаляване на ак-

тивното население в трудоспособна възраст, 

което е сериозна заплаха за наличието на ра-

ботна сила. Поради това застаряването поста-

вя сериозни предизвикателства пред здравни-

те услуги, икономическия растеж и финанси-

рането на системите за социални грижи (за-

щита). Потребността от предвиждане от стра-

на на правителствата на изпреварващи мерки 

и планиране, за да се поддържа достатъчно 

квалифицирана работна сила, е повече от не-

обходима [1]. 

Междувременно много държави-членки 

все по-трудно се справят с несъответствието 

между търсенето и предлагането на работна 

ръка. Процентите на безработица нарастват и 

тоталната война за таланти изглежда неиз-

бежна, тъй като предприятията следва да се 

справят с нарастващия брой на свободните 

работни места, за които е трудно да се наме-

рят достатъчно квалифицирани работници, и 

недостига на търсещи работа лица с необхо-

димата квалификация в резултат на демог-

рафските изменения. Ниският процент на 

участие на някои целеви групи с не толкова 

добри статистически данни на пазара на труда 

причинява допълнителна загриженост [3]. 

Макар и добре известно, недостатъчното 

участие на младежите с ниска квалификация, 

хората на възраст 55 години и повече, миг-

рантите, хората с професионални увреждания, 

дългосрочно безработните и другите групи в 

неравностойно положение, остава структурен 

проблем. В допълнение, все повече се увели-

чава и разликата по отношение на образова-

нието.  

Социалните разбирания за ролята на пра-

вителствените агенции и обществените услу-

ги се променят. Много от публичните служби 

по заетостта (ПСЗ) са изправени пред неси-

гурния политически избор във връзка с дъл-

госрочното им финансиране и обхвата на из-

вършваните дейности. Въпреки че банковата 

криза засилва призивите за регулиране на па-

зара и че осъществяването на политиките ос-

тава ключова функция на публичните служби 

по заетостта, в някои държави се увеличава 

тенденцията да се поставя акцент на авто-

номните отговорности на гражданите и пред-

приятията. Отчита се намалена необходимост 

от намеса на доставчици на публично финан-

сирани услуги и определено се подчертава 
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необходимостта от интелигентно инвестиране 

на публичните средства. От публичните 

служби по заетостта се очаква да се справят 

едновременно с настоящите и с бъдещите 

предизвикателства. Бързото реагиране на из-

менящите се условия и съчетаването на крат-

косрочни интервенции с устойчиви решения 

изискват гъвкавост, организационна способ-

ност за реагиране и творчество. Публичните 

служби по заетостта могат да предвидят изп-

реварващи мерки и да повлияят на промените 

на пазара на труда чрез обмен на информация 

с органите, които изготвят политиките.  

През последните десетилетия във всяка 

държава-членка все повече се утвърждава 

гледната точка, че публичните служби по зае-

тостта следва да играят по активна роля за 

намаляване на зависимостта от обезщетения-

та за безработица. В отговор на фундамен-

талните промени на пазарите на труда и в 

обществото постепенно се очертава нов набор 

от функции, поемани от ПСЗ, които имат за 

цел подкрепа по време на цялата трудова 

дейност. 

 

Публичните служби за заетост и съвремен-

ните реалности на пазара на труда 

Новата реалност на преходните пазари на 

труда изисква нови отговори на политиката, 

които да мобилизират потенциала на гражда-

ните да се справят с „рискови преходи“ и да 

подобрят собствения си, вкл. и трудов, живот. 

Ето защо се въвежда понятието „положител-

ни преходи“, което включва самоусилващ се 

процес на допълнително инвестиране в при-

годността за заетост на гражданите. Прило-

жен към ролята на „новата“ публична система 

по заетостта, подходът „преходни пазари на 

труда“ представлява (най-малко) тройно об-

новяване по отношение на обичайната функ-

ция на системите за социална сигурност. Фи-

лософията на подхода е представена посредс-

твом следните стъпки [2]: 

 Ново съчетание на „активната“ и „па-

сивната“ функция, обединени в идеята за „ак-

тивна сигурност“. Вместо пасивно да компен-

сират загубите на доходи и да защитават ра-

ботните места, правителствата следва да ин-

вестират активно в човешкия капитал и в ра-

ботните места, за да помогнат на хората да се 

защитят сами. Като си поставят за цел „ак-

тивната сигурност“ при същевременно засил-

ване както на правата, така и на задълженията 

на безработните граждани, публичните сис-

теми по заетостта осъществяват политика по 

активизиране с устойчиви резултати.  

 Нова изпреварваща роля в отговор на 

потенциални преходи в професионалното 

развитие. Вместо да прилагат преходи от едно 

на друго работно място, правителствата след-

ва да поставят ударението върху подкрепа на 

професионалното развитие, като предоставят 

на хората перспектива и право на мнение по 

него. Публичните системи по заетостта след-

ва да направят възможни преходите от дадена 

работа и в нейните рамки, тъй като икономи-

ческото положение и личните предпочитания 

могат да се променят с течение на времето. 

Използването на термина „публична система 

по заетостта“ вместо „публична служба по 

заетостта“ помага да се надхвърлят различни 

институционални структури за предоставяне 

на услуги за публична заетост, съществуващи 

при специфични национални условия. Съ-

щевременно този термин изразява идеята, че 

управлението на пазарите на труда не се пос-

тига от отделно министерство или публична 

агенция, а чрез изграждане на мрежа.  

 Преминаване от конвенционални ус-

луги към улесняване, упътване и насочване от 

страна на публичните системи по заетостта, 

където понятието „насочване“ има две значе-

ния: от една страна - управление, ръководст-

во, насърчаване и осигуряване на качеството 

на предлаганите услуги и на партньорствата; 

от друга страна - предоставяне на инструмен-

ти (вкл. онлайн) и първични услуги в подкре-

па на управлението на кариерата на отделни 

лица. Когато се прилага подход за цялостна 

кариера или за цял живот, целевата група на 

публичните системи по заетостта се разширя-

ва, включвайки нови „клиенти“ (работници, 

служители, незаети с трудова дейност групи) 

без традиционна връзка с публичните служби 

по заетостта.  

Освен тройното обновяване на обичайните 

функции на публичните системи по заетостта, 

се извършва и четвърта голяма промяна, т.е. 

преориентиране към пакет услуги, насочен 

повече към търсенето на работна ръка. Обс-

тоятелството, че работодателите са изправени 

пред все по-големи трудности при набирането 

на персонал налага на вниманието на ПСЗ да 

стои търсенето на пазара на труда. Това е та-

ка, тъй като по-специално малките и средните 

предприятия често се нуждаят от по-голяма 

подкрепа от страна на публичните служби по 

заетостта. А това от само себе си измества 

фокуса към по-тясно сътрудничество между 



124 

европейските публични служби по заетостта. 

Тясното сътрудничество с работодателите 

помага също за създаването на допълнителни 

възможности за наемане на по-уязвими лица, 

които търсят работа.  

Нарастващите взаимозависимости между 

националните пазари на труда в Европа изис-

кват повече международно сътрудничество 

между европейските публични служби по за-

етостта. С оглед на оптималното функциони-

ране на европейския пазар на труда като цяло, 

е необходимо основните различия между на-

ционалните и регионалните пазари да бъдат 

управлявани и дори използвани. Промените в 

ролята на публичните служби/системи по зае-

тостта следва да се поставят и в европейски 

контекст. Очаква се обявената реформа на 

EURES да увеличи максимално прозрачност-

та на пазара на труда на европейско равнище, 

да подкрепи мобилността на търсещите рабо-

та лица в рамките на Европейския съюз и да 

помогне за преодоляване на дефицитите на 

националните пазари на труда.  

Динамичните промени на социалната сре-

да, предопределящи и промените в начина на 

поведение и действия на пазарите на труда и 

на доставчиците на обществени услуги, изп-

равят европейските публични служби по зае-

тостта през следващите години пред сериозни 

изпитания. Това обусловя необходимостта от 

разработването и приложението на обща 

стратегия на ПСЗ за 2020 г., която описва из-

мененията в ролята и функцията на ПСЗ, 

свързани с изпълнението на стратегията „Ев-

ропа 2020“. Тази стратегия определя ролята 

на публичните служби по заетостта и в съот-

ветствие със становището на Комитета по за-

етостта (КЗ) „Извличане на полза от прехо-

да“. Същевременно тя отчита и различията в 

институционалната организация, целите, про-

дуктовия портфейл и структурата на евро-

пейските публични системи по заетостта. А 

това означава ПСЗ да осъществяват политика 

по активизиране с устойчиви резултати, съ-

образени с предизвикателствата на социална-

та среда, провокирани от преходните пазари 

на труда . За да гарантират оптимално функ-

циониране на пазара на труда, като решаващ 

фактора за успеха на стратегия „ЕС 2020“, 

публичните служби по заетостта се нуждаят 

от получаването на правомощия за изпълня-

ване на насочващи функции. При определя-

нето на понятието „насочващи“ се очертават 

няколко равнища, като се започне от задълбо-

ченото разбиране на многобройните преходни 

процеси, проявяващи се постоянно на пазара 

на труда, премине се през ясната представа за 

услугите, предлагани от участниците на паза-

ра на труда, за да се стигне до максималното 

разкриване и проучване на пазара на труда. 

Насочването включва също така и насърчава-

нето на участниците на пазара на труда към 

съвместна работа и новаторство при тясно 

сътрудничество с публични или частни парт-

ньори и съобразяване на участниците на па-

зара на труда с политиката на пазара на труда. 

За да дадат своя принос за подхода „извлича-

не на полза от прехода“, публичните служби 

по заетостта са призвани да осигурят приемс-

твеност при преходите в професионалното 

развитие. За по-гладък преход между обуче-

ние и работа например, стремежът им следва 

да е към тясно взаимодействие с различни 

заинтересовани страни в областите на образо-

ванието и професионалното обучение.  

Дейността на европейските публични 

служби по заетостта вече никога няма да бъде 

тяхната „обичайна дейност“. В потвърждение 

на това е обстоятелството, че през последните 

години на пазара на труда промените все 

по-често стават бързи и крупни. Нещо повече, 

социалната функция на публичните служби 

по заетостта е в процес на преобразуване. 

Днес те следва да се превърнат в „ориентира-

ни към заетостта портали“, а не към системи-

те за обезщетения при безработица. Изправе-

ни пред различни несигурности и възможнос-

ти, както и пред отчетливо очертани отговор-

ности и очаквания, публичните служби по 

заетостта се нуждаят от ясно и стабилно ста-

новище относно необходимите процеси, кои-

то трябва да осъществят успешно, за да оста-

нат адекватни и ефективни.  

Публичните служби по заетостта са изпра-

вени пред редица неотложни задачи, свързани 

също и с изпълнението на Европейските на-

соки за заетост, като: повишаване на равни-

щето на заетост и намаляване на броя на сво-

бодните работни места, за които е трудно да 

се намерят достатъчно квалифицирани работ-

ници. Тези задачи трябва да се решават чрез 

инвестиране в силно и устойчиво активно 

посредничество. Главната цел е „повече хора 

трябва да работят по-дълго и различно“ [1]. 

За да бъде постигната тази цел, публичните 

служби по заетостта следва да възприемат по-

цялостен поглед към търсенето и предлагане-

то на работна ръка, като вземат предвид мно-

гобройните преходи, извършващи се посто-

янно на пазара на труда и в индивидуалното 
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професионално развитие. Публичните служби 

по заетостта могат да възприемат такъв ця-

лостен подход, като осигуряват приемстве-

ност и преминават отвъд институционалните 

и географските граници.  

Подкрепата за прехода трябва обаче да бъ-

де насочена и към работодателите. По-

специално, малките и средните предприятия 

изпитват често нужда от по-голяма подкрепа 

при обявяване на свободни работни места, 

които изискват квалификация и са привлека-

телни за търсещите работа, разработване на 

управление на човешките ресурси въз основа 

на квалификацията и създаване на мерки за 

задържане на персонала. Накратко казано, 

очаква се предприятията също да вземат мер-

ки във връзка с преходите. По-цялостният 

подход към работата и намерението да се 

осигурява приемственост между различните 

преходи в професионалното развитие е насо-

чен към преобразуване и подобряване на съ-

ответствие между търсенето и предлагането 

на работна ръка като основна дейност на пуб-

личните служби по заетостта. Отчитането 

например на всички видове умения, усвоени 

при всички видове преходи в професионално-

то развитие, увеличава значително обхвата и 

качеството на процеса на търсене на съответ-

ствие.  

Осигуряването на приемственост е свърза-

но с преориентиране от действия само по дос-

тавка на услуги към действия също и по тър-

сене на услуги, във връзка с което се съставят 

сценарии за удовлетворяване на конкретна 

нужда на пазара на труда чрез най качествен, 

ефективен и ефикасен набор от услуги. Пре-

доставянето на услуги следва да е организи-

рано чрез включване на различни участници в 

процеса, за да се удовлетворят нуждите на 

гражданите и предприятията по-гъвкаво и по-

точно. По този начин се улеснява сътрудни-

чеството между публичните и частните, тър-

говските и нетърговските субекти с цел да 

бъдат постигнати целите и да се осигури без-

проблемно функциониране на преходните 

пазари на труда, в т.ч. и на европейско рав-

нище. Засилването на партньорствата с част-

ните служби по заетостта позволява да се раз-

крият възможности. 

Публичните служби (системи) по заетостта 

поемат „насочващи функции“ и трябва да по-

лучат правомощия да направят това законо-

съобразно (както от лицата, изработващи по-

литиките, така и от клиентите). Насочването 

се разглежда като катализатор за постигане на 

максимална организационна способност за 

реагиране. Изясняването на значението на 

концепцията за „насочване“, като ключова 

стратегия на публичните служби по заетостта 

за постигане на целите на „Европа 2020“ и 

извличането на сигурна полза от прехода, 

обуславя необходимостта понятието „насоч-

ване“ да се дефинира на няколко равнища [2]: 

 публичните служби по заетостта на-

сочват, като повишават прозрачността на па-

зара на труда и предоставят фактически дан-

ни в помощ на изработването на политиките; 

 публичните служби по заетостта на-

сочват, като осигуряват стандарти за активна 

политика на пазара на труда; 

 публичните служби по заетостта на-

сочват, като установяват потребностите на 

пазара на труда и наличните предложения за 

услуги; 

 публичните служби по заетостта на-

сочват, като установяват съответствие между 

гражданите и работодателите чрез предоста-

вяне на адекватни и достъпни услуги; 

 публичните служби по заетостта на-

сочват, като дават възможност на участници-

те в пазара на труда за сътрудничество и но-

ваторство; 

 публичните служби по заетостта на-

сочват, като възлагат операции на пазара и 

изграждане на партньорства; 

 публичните служби по заетостта на-

сочват, като привеждат в съответствие участ-

ниците в пазара на труда с политика-

та/потребностите на пазара на труда чрез 

подбор, сертифициране, съгласуване, ръко-

водство, управление и т.н.; 

 публичните служби по заетостта на-

сочват, действайки като доставчици на до-

пълнителни услуги при отказ на пазара.  

Посочените равнища на насочване могат 

бъдат тълкувани и като последователни етапи 

на основния процес на насочване на пазара на 

труда, а именно: 

 анализиране на потребностите на па-

зара на труда; 

 съпоставка на потребностите на паза-

ра на труда с предлаганите услуги от участ-

ниците в пазара на труда; 

 свързване на потребностите с пред-

ложенията за услуги или, когато няма подхо-

дящо предложение, вземане на стратегическо 

решение за следния избор: осъществяване на 

връзка с/между други участници или предос-

тавяне на необходимата услуга от вътрешни 
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ресурси.  

 

Осъществяването на тези „насочващи 

функции“ е целесъобразно да се съобразят с 

изискванията и очакванията на клиента. Спе-

циално внимание следва да се отдели и на 

начините, по които услугите за работодатели-

те могат да бъдат оптимизирани чрез „насоч-

ване“. В качеството си на информационни 

брокери на пазара на труда, публичните 

служби по заетостта имат способността да 

насочват. В качеството си на изпълнители на 

политиката и пазители на обществения инте-

рес, публичните служби по заетостта имат 

правомощието да насочват. Обхватът и ин-

тензитетът на насочващите функции, възпри-

ети от отделните европейски публични служ-

би по заетостта, могат да се различават в за-

висимост от съответните национални усло-

вия, но всички те приемат, че амбициозното 

осигуряване на оптимално функциониране на 

пазара на труда предполага насочващи функ-

ции.  

Един от основните преходи в професио-

налното развитие, които трябва да бъдат 

улеснени чрез насочване, за да може повече 

хора да работят по-дълго и различно, е пре-

ходът между пазара на труда и образование-

то/ професионалното обучение. За да „изтък-

нат значението на уменията“, публичните 

служби по заетостта, повече от всякога следва 

тясно да си взаимодействат с различните за-

интересовани страни в клъстерите за иденти-

фикация на уменията, насочване на уменията, 

профилиране на уменията, проверка на уме-

нията, привеждане на уменията в съответст-

вие с търсенето и обучение на умения. Преди 

всичко взаимодействието следва да бъде на-

сочено към добавената стойност, която пуб-

личните служби по заетостта могат да дадат 

на образованието, професионалното образо-

вание или обучение въз основа по-специално 

на своите проучвания на пазара на труда. Та-

ка например, основно поле на сътрудничество 

може да бъде активизирането на отпадналите 

от училище или нискоквалифицираните лица, 

които търсят работа. И за да повишат устой-

чивата пригодност за заетост, публичните 

служби по заетостта са тези, които следва да 

насърчават развитието през целия живот.  

Мобилизирането на потенциала на търсе-

щите работа лица изисква работниците и ра-

ботодателите да инвестират в развитие на 

уменията и да удължават професионалния 

живот. А това означава избягване на бързото 

преминаване от заетост към безработица. Не-

забавното, краткосрочно привеждане в съот-

ветствие означава винаги да се преценява от 

гледна точка на възможностите за мобилизи-

ране на потенциала на търсещите работа лица 

и за инвестиране в придобиване на умения от 

тяхна страна или в повишаване на тези уме-

ния. Следователно публичните служби по 

заетостта трябва да предприемат действия за 

повишаване на осведомеността относно зна-

чението на устойчивите резултати от активи-

зирането. Устойчивите резултати от активи-

зирането не следва да се считат за еквивален-

ти на преходното професионално развитие, 

като непрекъсната заетост до пенсиониране. 

Устойчивост се постига, когато се избягва 

бързо връщане към безработица и когато тър-

сещото работа лице притежава умения за уп-

равление на кариерата си, за да се справи с 

бъдещи преходи в професионалното си раз-

витие. 

Осигуряването на приемственост не само 

помага на публичните служби по заетостта да 

посрещнат текущите предизвикателства и да 

подобрят посредничеството между предлага-

нето и търсенето на работна ръка. То им пре-

доставя и възможност да подготвят пазара на 

труда за бъдещето и да преминат от реагира-

не към изпреварващи действия не само по 

отношение на търсещите работа лица, но и на 

всички останали граждани и работодателите. 

За да повишат сигурността на професионал-

ното развитие, публичните служби по зае-

тостта следва да насърчават всички граждани 

и работодатели да преминат към управление 

на кариерата. Управлението на кариерата за-

почва с развиване на умения за управление на 

кариерата в хода на образованието. То про-

дължава, когато новозавършилите навлязат на 

пазара на труда, евентуално заедно с преми-

наване на професионално обучение. Услуги 

за управление на кариерата се предлагат, ко-

гато работниците и служителите са заплаше-

ни от освобождаване, когато решат да сменят 

работните си места или когато искат да съче-

таят работата с учене или полагане на грижи. 

Услугите за насочване на кариерата имат за 

цел да помогнат на търсещите работа лица да 

извършат устойчиво прехода към заетост или 

между различни работни места. Подкрепа за 

управление на кариерата може обаче да се 

предостави и на предприятия, в случаите ко-

гато същите възнамеряват да разширяват или 

свиват дейността си, когато трябва да се из-

вършат сливания, когато се променя ориента-
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цията на дейността им или организацията на 

труда. 

От гледна точка на насочването, публич-

ните служби по заетостта осигуряват достъп 

до услуги за управление на кариерата, по-

специално за лица, които са излезли от пазара 

на труда (например младежи, които нито ра-

ботят, нито учат или се обучават). Предоста-

вяйки информация за измененията в предла-

гането и търсенето на работна ръка, те могат 

да помогнат както на работниците и служите-

лите, така и на работодателите да установят 

несъответствията в квалификацията и перс-

пективите за развитие. Чрез насочване към 

конкретни услуги за управление на кариерата, 

те улесняват преходите на пазара на труда и 

осигуряват приемственост, с цел да предло-

жат устойчиви решения на настоящите проб-

леми за търсене на съответствие и конкретни 

цели на политиката.  

В зависимост от различните целеви групи, 

се различават няколко равнища на интензив-

ност на услугите за управление на кариерата 

[2]: 

 консултации за заетостта (оценка, 

разработване и изпълнение на план за дейст-

вие за интегриране на пазара на труда); 

 консултации за професионалното раз-

витие (разработване и изпълнение на план за 

действие за устойчиво интегриране на пазара 

на труда; 

 консултации за рехабилитация (разра-

ботване и изпълнение на широк план за дейс-

твие за устойчиво интегриране на пазара на 

труда, по-специално за лица със специфични 

нужди или увреждания, които влияят на тях-

ната трудоспособност); 

 разпространяване на информация за 

професионалното развитие и за състоянието 

на пазара на труда (за предприятията и за ши-

роката общественост).  

Посочените услуги имат като общи цели 

подкрепата на процеса на интегриране, улес-

няването на избора на кариера и създаването 

на възможности за преходите на пазара на 

труда.  

Публичните служби по заетостта могат да 

използват различни тактики за повишаване на 

осведомеността относно устойчивите резул-

тати. От една страна, обясняването на същ-

ността на професиите и на предложенията за 

работа на лицата, които търсят работа и сме-

нят работата си, е съществено важна част от 

качественото посредничество и устойчивото 

насочване на професионалното развитие. 

Трябва също така да се предлагат специфич-

ни услуги за подобряване на условията на 

труд на конкретни целеви групи, каквито са 

работници и служители с увреждане, което 

влияе на тяхната трудоспособност, по-

възрастни хора или работници и служители, 

които се връщат на работа след дълъг период 

на прекъсване.  

От друга страна, публичните служби по 

заетостта могат да информират работодатели-

те за техните отговорности и възможности 

във връзка с осигуряването на предлагането 

на работна ръка и да им предлагат финансови 

компенсации за наемане на уязвими работни-

ци и служители, или за задържането им на 

работа, във връзка с придобиването на нови 

умения за нови работни места. Същевременно 

ПСЗ информират и за производителността и 

ангажираността на двете страни - работодате-

ли и работници. Публичните служби по зае-

тостта могат също да оказват помощ на пред-

приятията, по специално на малките и сред-

ните предприятия, по отношение на тяхната 

политика относно компетентностите (предос-

тавяне на информация, насоки за повишаване 

на квалификацията на персонала, помощ при 

преустройване на работни места и др.), ако 

такава помощ не се предлага на частния па-

зар. Не на последно място публичните служ-

би по заетостта могат също да насърчават 

иновациите и да се застъпват за нови видове 

свободни работни места или нови форми на 

труд.  

Въвеждането на обща стратегия съвсем не 

означава, че оперативните последици за всяка 

от публичните служби по заетостта ще бъдат 

едни и същи. Не трябва да се пренебрегва об-

стоятелството, че в отделните страни същест-

вуват специфични условия, които дават отра-

жение върху тези последици. И за да реагират 

гъвкаво и точно на многобройните вътрешни 

или външни промени, публичните служби по 

заетостта подлежат на преобразуване и обно-

вяване съобразно отделните елементи за оси-

гуряване на приемственост, налични в раз-

личните държави-членки. Независимо от на-

ционалните условия, осъществяването на от-

белязаните по-горе настоящи и бъдещи про-

мени на ролята и функцията, допринася до 

съществени преходи със силно въздействие 

върху предоставянето и откриването на услу-

гата и всъщност на целия модел за управле-

ние и осъществяване на дейност на самите 

публични служби по заетостта.  
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За управление на процеса по осъществява-

не на дългосрочната стратегия за осигуряване 

на приемственост се определят няколко общи 

основни принципа : 

 основан на ценностите подход, според 

който публичните служби по заетостта полу-

чават своята легитимност като насочващи 

фактори на пазара на труда, преди всичко в 

резултат от ценностите, които отстояват. Ня-

кои от споделяните от тях ценности са: рав-

нопоставеност, честност, взаимност, уваже-

ние, социална отговорност, професионализъм 

и ангажираност. Тези ценности следва да бъ-

дат въплътени в ежедневното предоставяне на 

услуги. 

 ориентиранe към потребителя, адап-

тиране и диференциране, по силата на който 

услугите, предлагани на търсещите работа 

лица, трябва да бъдат съобразени в макси-

мално възможната степен с индивидуалните 

им нужди и изисквания. Персонализираните 

услуги не само подобряват удовлетвореността 

на клиентите и ефективността на намесата на 

публичните служби по заетостта, но и пови-

шават икономическата ефективност, тъй като 

публичните средства могат да бъдат разпре-

деляни по-интелигентно и по-точно за онези, 

които имат най-голяма нужда от публична 

защитна мрежа. 

 цифровизация, чието проявление е в 

очакваното увеличение на готовността за пол-

зване и на достъпност в резултат на инвести-

циите в удобна за ползване технология. Освен 

това технологичните решения дават възмож-

ност на публичните служби по заетостта да 

понижат текущите разходи и да увеличат 

постигането на резултати. Електронните ус-

луги могат да бъдат използвани и като допъл-

нение към други канали в зависимост от ин-

дивидуалните нужди на клиентите. 

 универсалност, в съответствие с която 

публичните служби по заетостта следва да 

предлагат безплатни и достъпни за всички 

граждани и предприятия. услуги. Обикновено 

публичните усилия за активизиране са насо-

чени към най-уязвимите групи, като по-

възрастни хора, млади хора с ниска квалифи-

кация, хора с увреждания и имигранти. Все 

по-често публичните служби по заетостта 

имат за задача да активизират получатели на 

заместване на дохода поради безработица, за 

да се увеличи по този начин предлагането на 

работна ръка и да се намали тежестта за сис-

темата за социални грижи. 

 делегиране на права, известен като 

управленска отговорност, според която пуб-

личните служби по заетостта следва да инвес-

тират в делегирането на права на гражданите, 

като предоставят услуги, поставящи си за цел 

осигуряването на възможност да се развиват 

на базата на личните си умения и сили, да се 

погрижат за професионалното си развитие и 

да се подготвят за евентуални промени в него. 

Казано по друг начин, тяхната цел накрая се 

състои в подкрепа и повишаване на капаците-

та в съответствие с автономното управление 

на преходите в професионалното развитие. 

 дейност на различни равнища, т.е. 

публичните служби по заетостта следва да 

имат способността да реагират бързо и точно 

на специфични нужди на регионалния и мес-

тния пазар на труда, когато е уместно. Насоч-

ването и съобразяването на активните мерки 

на пазара на труда с регионалните и местните 

приоритети на заетостта може да стане в сът-

рудничество с общините и местните органи-

зации, като се създадат местни служби за ус-

луги и се засилят възможностите на регио-

налното управление. Тъй като пазарите на 

труда обаче не действат само на местно, а и 

на регионално, национално и международно 

равнище, публичните служби по заетостта 

преди всичко следва да могат да действат на 

тези различни равнища на организация на па-

зара н атруда, да предоставят услуги на съот-

ветното равнище и да търсят баланс между 

местните изисквания и регионалните, нацио-

налните и международните нужди. 

 социални иновации, по силата на кои-

то публичните служби по заетостта имат ам-

бицията да насърчават доставчиците на услу-

ги да изследват и разработват нови продукти 

и нови методологии, тъй като иновациите на 

пазара на труда им помагат да предлагат раз-

лични решения на социалните проблеми. 

Проектите за партньорства, експериментите, 

проведени от участниците, общностното 

предприемачество и добрите практики на ко-

легите трябва да стимулират публичните 

служби по заетостта за постоянно обновяване 

на структурата на услугите и повишаване на 

организационната зрялост. 

 интегриране и оперативна съвмести-

мост, в съответствие с която публичните 

служби по заетостта трябва да са готови да 

интегрират продуктите и услугите, разрабо-

тени съвместно с партньорите. Техните сис-

теми и стандарти следва да бъдат съвместими 

с тези на другите доставчици на услуги, което 



129 

е предпоставка за постигането на максимален 

обхват и максимална подкрепа. 

 доказана ефективност по отношение 

на бюджетните ограничения и информацията 

за успешни решения, която дава възможност 

на публичните служби по заетостта да предп-

риемат ефикасни мерки. Получената инфор-

мация за успешни решения не само е важна за 

постигане на целите на „Европа 2020“, но 

нейното събиране, обработка и споделяне е 

задължително, най-вече за лицата, изработ-

ващи политиката и за персонала на публич-

ните служби по заетостта. 

 

Заключение 

 

На основата на всичко това можем да 

обобщим, че публичните служби по заетост-

та, за да осъществят новата си стратегическа 

ориентация, следва да инициират, управляват 

и използват пътя на промените, който се отк-

рива пред тях. Процесът на управление на 

промените включва следните стъпки: 

 определяне на обща стратегия на ПСЗ 

за 2020 г.; 

 уточняване на последиците за всяка 

отделна публична служба по заетостта по от-

ношение на основните задачи и цели; 

 определяне на общи приоритети за 

действие и подпомагане, отразени в рамкова 

програма;  

 оказване на подкрепа за управлението 

и въвеждане на отчетност на различни рав-

нища в отделните публични служби по зае-

тостта; 

 идентифициране и картотекиране на 

заинтересованите страни; 

 включване на заинтересованите стра-

ни в организацията и извън нея и установява-

не на адекватна комуникация; 

 мобилизиране на потенциала на собс-

твения персонал на публичните служби по 

заетостта чрез предлагане на адекватни усло-

вия за обучение и достатъчно инструменти за 

управление на кариерата; 

 проследяване на напредъка и качест-

вото на промените; 

 увеличаване на обмена на информа-

ция и премахване на бариерите между сто-

панските единици и организациите. 
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ABSTRACT: A simplified procedure is developed for the valuation of bank financial institutions.The core 

value drivers are identified, their behaviour is stochastically modelled with suitable random processes and the 

effect on value is then studied. Whereas in real sector enterprises value is essentially driven by the random 

vectors of revenues from sales and corresponding operating profit, in the case of banks both revenues and 

profits fundamentally depend on the balance sheet positions that generate them. Therefore the modelling of a 

bank whether deterministic or stochastic should start with forecasting the vectors of the key balance sheet 

positions. The objective of the paper is to reduce value to its core determinants in a stochastic setting. 
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Въведение 

 

Оценяването на банкови финансови инс-

титуции винаги е представлявало сериозно 

предизвикателство поради сложността на тези 

предприятия и множеството продуктови ли-

нии и дейности от които състои техният биз-

нес модел. Задачата допълнително се услож-

нява от окрупняването на данните представе-

ни във финансовите отчети, както и предста-

вяне на информацията, по начин, който не 

позволява да се извлекат основните детерми-

нанти на риска, възвръщаемостта, а от там и 

на стойността. При обобщаването на данните 

в отчетите, голяма част от информацията се 

губи и в действителност не може да се рекон-

струират нейното първично богатство и пъл-

нота. Предлаганият от нас подход се опира на 

данните, които могат да бъдат известни на 

наблюдател отвън, като целта е да се извлече 

максималното познание от тази информация. 

Това което не може следва да се изведе ана-

литично като се направят обосновани пред-

положения, въз основа на известното за конк-

ретната оценявана институция, нейните ана-

лози, основни конкуренти и пазара въобще. 

Работим с хипотетичен общ случай на банко-

ва финансова институция, който да може лес-

но да бъде приложен върху произволна изб-

рана такава. Крайната цел на авторите е след 

изграждането на модела, да го приложат вър-

ху достатъчно голям брой институции в Бъл-

гария и да извършат изследване от гледната 

точка на външен наблюдател паралелно на 

стрес тестовете, които понастоящем се правят 

от търговските банки. 

 

Подход на работа 
 

Предлагаме следния подход на работа. 

Първо ще приложим пълно детайлно детер-

министично моделиране на дейността. Сте-

пента на детайлизация, която се стремим да 

постигнем е предопределена от два фактора – 

значимост за стойността и наличност на ин-

формация във финансовите отчети, която е 

единствената специфична за институцията 

информация достъпна за външен наблюдател. 

Детайлното детерминистично моделиране 

цели да установи всички главни фактори оп-

ределящи стойността и тяхната очаквана ево-

люция във времето. След идентификацията и 

установяване на пропорциите в икономичес-

кия модел на банката, ще направим опит за 

редукция на модела до няколко основни фак-

торни вектора, а именно времевите вектори 

на растеж и коефициентите на приходите и 

разходите. Най-накрая ще направим предпо-

ложения за стохастичните характеристики на 

тези вектори и ще подложим редуцирания 
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модел на Монте Карло симулация, като по 

този начин ще направим опит и за стрес тест-

ване извършено от позицията на външен наб-

людател. Подходът ни на работа системати-

зираме в следващата фигура. 

 

 

 
 

Фиг. 1. Подход на работа 

 

Икономически модел на банка  

 

Нека разгледаме един абстрактен иконо-

мически модел на банка, който ще ни помог-

не да очертаем рамката на проблема. Изхож-

даме от дефиницията за банкова финансова 

институция на Мишкин (Mishkin 2004 стр.34), 

според който това е „финансов посредник, 

привличащ средства главно чрез чекови, 

спестовни и срочни депозити,които след това 

използва за отпускането на търговски, потре-

бителски и ипотечни кредити, както и за по-

купката на ценни книжа“. 

Въвеждаме следната опростена конструк-

ция и нотация, като прилагаме парадигмата 

на Модилиани и Милър (Modigliani, Miller, 

1958). 

Е – Банков капитал 

D – Емитиран дълг, включително заеми от 

финансови институции. 

F – Депозитна маса 

К- Кредитен портфейл 

B- Облигации в портфейл 

L – Ликвидни ресурси 

R – Реални активи 

 

Работим с пазарни стойности или настоя-

щи такива, а не със исторически отчетни и 

счетоводни такива. 

Налице е следното основно равенство за-

имствано от Коупланд (Copeland 1988), кое-то 

ще използваме като основа на модела за оце-

няване. 

 

                    
  

Следната фигура графично представя това 

равенство в познатия финансово-отчетен 

формат. 

 

 
 

Фиг. 2. Опростен баланс на банка 

 

Нека сега разгледаме приходите и разхо-

дите и съставим опростен отчет за приходите 

и разходите от дейността. Използваме след-

ната нотация: 

 

RI-лихвени приходи 

RE-лихвени разходи 

QI- нелихвени приходи 

QE-нелихвени разходи 

C – оперативни разходи 

Tc- корпоративни данъци 

NI – нетен доход 

 

Налице е следното фундаментално равенс-

тво: 

 

             
                   

        
 

Приемаме за валидна следната принципна 

дефиниция, че стойността на капитала на ед-

на банка е равна на настоящата стойност на 

бъдещите парични потоци, които му принад-

лежат, като тази стойност е равна на бъдещи-
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те парични потоци, сконтирани с рисково-

коригиран сконтов процент, приложим за фи-

нансови активи от същия рисков клас. Тази 

дефиниция можем да запишем посредством 

следното равенство, (Copeland 1988): 

 

    
      

  

      
 

 

   

       

 

Където   е стойността на капитала,     
  

са паричните потоци,    е сконтовия процент, 

а Е(.) оператора за очакване. 

Свободните парични потоци дефинираме 

със следното равенство: 

 

    
       

              
        

 

където     е нетния доход както е дефиниран 

в равенство (2),     е увеличението на книж-

ната стойност на капитала, предполагащо на-

биране или обратно изкупуване на собствен 

капитал, а      е всякакъв друг всеобхватен 

доход след данъци не произтичащ от основ-

ната дейност. 

 

Фактори определящи стойността 

 

Подобно на предприятия от реалния сек-

тор стойността на банките, зависи основно от 

два фактора (а) продажбите и (б) оперативния 

резултат (марж) вследствие на тези продажби. 

За разлика от предприятията в реалния сектор 

обаче продажбите на банките се отразяват в 

баланса – в статиите отразяващи привличане-

то на депозити и отпускането на кредити. 

 

 

 

Фиг. 3. Факторни връзки и зависимости 

 

Факторните връзки графично представяме 

на Фигура 1. Нека ги проследим и анализира-

ме тяхното значение. Привлеченият ресурс 

определя изискването за собствен капитал, 

включително и поради факта, че банките са 

обект на капиталови регулации. Ресурсът 

въздейства и пряко върху паричните потоци и 

в някои случаи може да бъде използван за 

обратно изкупуване на собствен капитал или 

при отлив да бъде заместен със собствен ка-

питал. Динамиката на собствения капитал 

директно въздейства върху паричните пото-

ци, които му принадлежат. Рентабилността на 

ресурса и размера на собствения капитал оп-

ределят възвращаемостта на собствения капи-

тал, а последната в абсолютното си израже-

ния въздейства пряко върху свободните па-

рични потоци. Паричните потоци на свой ред, 

заедно с цената на капитала, известна още 

като норма на капитализация определят стой-

ността на собствения капитал. Тези връзки по 

начина, по който са представени са преработ-

ка на факторния модел на Колер, Годхард и 

Уеселс (Koller, Goedhart, Wessels, 2010 стр.18) 

и ориентирането му към банкова финансова 

институция. По принцип при оценяването на 

банка работим със свободните парични пото-

ци към собствения капитал, а не с този към 

цялото предприятие, като по този начин тре-

тираме привлечения ресурс като „суровина за 

процеса на производство на заеми“. 

Ефектът от едновременното действие на 

тези връзки можем да обобщим до два основ-

ни фактора, които определят стойността на 

една банка. Това са ръста на привлечения фи-

нансов ресурс и ефективната му рентабил-
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ност. Всичко останало се предопределя от 

тези два фактора, включително и размера на 

собствения капитал. 

Нека разгледаме елементите на равенство 

(2). Приходите от лихви зависят от лихвения 

процент по кредитиране и доходността на об-

лигациите в портфейл, както и обема на кре-

дитния портфейл. Разходите по лихви зависят 

от лихвите по депозити, лихвите по емитира-

ни облигации и привлечения ресурс, както и 

обемите на привлечения ресурс по тези инст-

рументи. Нелихвените приходи зависят от 

обема на предоставените нелихвени банкови 

продукти и услуги, които от своя страна се 

определят отново от обема на привлечения 

ресурс по различни инструменти. Нелихвени-

те финансови разходи, зависят от операциите, 

които банката извършва с цел да обезпечи 

всички свои други лихвени и нелихвени при-

ходни дейности и отново най-общо зависят от 

обемите на привлечения и пласиран ресурс. 

Оперативните разходи се предопределят от 

размера на клоновата мрежа и централните 

организационни структури на банката. Следва 

да се отбележи обаче, че размерът на тези 

разходи предопределя капацитета на банката 

да привлича финансов ресурс и съответно да 

го пласира качествено. Данъците са функция 

на данъчната ставка и резултата преди данъ-

ци. Всички тези зависимости ще представим 

със следните равенства. 

 

            
           

 

            
    

         
 

   
           

        
 

            
       

    
        

 

         
       

    
        

 

В равенствата (5)...(9) коефициентите     , 

    ,    ,    ,   , са съответно приходните и 

разходните маржове на съответните балансо-

ви позиции, към които се отнасят.  

След заместване на (5), (6), (7) и (8) в (2) и 

преобразуване получаваме равенствата (10) и 

(11): 

 

   
            

         
 

където     
  е резултата преди данъци, 

 

    
    

              

                     

                     

                  

(11) 

а    е данъчната ставка. 

Равенството (11) изразява обстоятелство-

то, че нетните приходите по отделните пози-

ции зависят от техния обем умножен по нет-

ните финансово-оперативни маржове на рен-

табилност. 

Най-общо стойността на банковата финан-

сова институция зависи от ръста и финансо-

вата й рентабилност. Ръстът на свой ред зави-

си от развитието на депозитната база, F, 

привлеченият дългов капитал, D, нарастване-

то на кредитния портфейл, K и нарастването 

на облигационния портфейл, B. Нека първо-

начално приемем, че тези променливи нарас-

тват с еднакъв темп, gt. В последствие ще раз-

гледаме и индивидуални темпове на растеж 

на отделните елементи. 

Тогава можем да представим еволюцията 

на тези променливи във времето по следния 

начин: 

              

 

   

        

 

              

 

   

        

 

              

 

   

        

 

              

 

   

        

 

Като заместим (12)...(15) в  (10) и (11) полу-

чаваме: 

 

   
         

                                    

                    

                  

         

 

   

  

(16) 

След това като заместим (16) в (3) стой-

ността на капитала можем да изразим чрез 
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следната формула, която включва всички 

идентифицирани основни детерминанти на 

стойността. 

 

                           

 

   

                    

                    

            

              

 

   

       

      
          

  

(17) 

Стойността на капитала по този начин е 

поставена в зависимост от изходните стой-

ности на B0, K0, D0, F0, вектора на темповете 

на растеж, g(g1,g2,…gt), вектора на приходния 

лихвен марж rp(rp1,rp2,…rpt), вектора на раз-

ходния лихвен марж rl(rl1,rl2,…rlt), векторите 

на приходния нелихвен марж qi(qi1,qi2,…qit) и 

разходния нелихвен марж qе(qе1,qе2,…qеt), 

данъчната ставка и сконтовия процент. 

Можем да се опитаме да редуцираме мо-

дела допълнително като заместим маржовите 

вектори с един единствен обобщаващ вектор 

и обемите на балансовите позиции с една 

единствена балансова величина, а именно на 

привлечения ресурс. 

Редуцираният модел можем да обобщим 

посредством следната формула: 

            

 

   

       
 

   
 

Където    са маржовете на рентабилност, 

   е привлеченият и пласиран капитал към 

настоящето,    са темповете на растеж, а    са 

сконтовите фактори (фактори на капитализа-

ция). 

Моделът изразен с равенство (16) ще из-

ползваме за детерминистично моделиране на 

банковата финансова институция. След ка-

либрирането му и  извеждане на обобщените 

параметри, аргументи на (17) ще използваме 

редуцирания модел за стохастично моделира-

не. 

 

Хипотетичен общ пример 

 

Нека да разгледаме случая на ОББ, която 

да ни послужи като хипотетичен общ случай 

на банкова финансова институция. Не целим 

оценяване на ОББ а само използваме пропор-

ционираните данни на тази финансова инсти-

туция. Разполагаме с данни за дейността за 

последните 5 години, които излагаме в след-

ните отчетни баланси и отчети за приходите и 

разходите представени в Таблица 1 и Таблица 

2. 

 

Таблица 1. Исторически баланси 

 

 
 

Таблица 2. Исторически отчети за прихо-

дите и разходите 

 

 
 

Интересуват ни историческите нива на ко-

ефициентите от равенствата (5)...(9), които 

БАЛАНС 2011 2012 2013 2014 2015

Текущи активи

    Парични средства и сметки в ЦБ 1,039,948 739,171 447,059 478,398 887,716

    Облигации и др. финансови инструменти 634,303 891,886 1,918,750 1,799,288 1,313,502

    Други текущи активи

Дълготрайни активи

    Кредити и аванси на клиенти-нето 4,859,553 4,551,581 4,229,193 4,147,915 4,191,861

    Други инвестиции и активи 80,067 94,594 65,357 98,819 107,427

   Реални активи в начало на периода 83,094 54,832 45,839 45,839

   Капиталови разходи 7,055 19,744 19,212 9,717

   Амортизация -20,741 -21,181 -19,744 -19,212 -11,835

   Реални активи в края на периода 83,094 68,968 54,832 45,839 43,721

Други нетекущи активи

Общо активи 6,696,965 6,346,200 6,715,191 6,570,259 6,544,227

Пасиви

    Привлечени средства от банки и др. 1,007,376 265,378 219,980 138,574 131,516

    Нетекущи търговски задължения

    Привлечени средства от клиенти 4,327,679 4,757,804  5,203,681 5,114,045 5089353

    Други дългосрочни задължения

    Провизии

Подчинени пасиви 255,338 254,668 203,741 152,762 101,814

Собствен капитал 80,228 84,949 87,361 88,163 95,922

Неразпределени печалби 1,024,094 983,401 1,000,428 1,076,715 1,125,622

Общо пасиви и собствен капитал 6,694,715 6,346,200 6,715,191 6,570,259 6,544,227

ОТЧЕТИ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2011 2012 2013 2014 2015

Лихвен доход

Приходи от лихви и други подобни 490,597 417,513 378,248 350,708 307,046

Разходи за лихви и други подобни -190,308 -190,365 -166,492 -110,704 -50,233

Нетен доход от лихви 300,289 227,148 211,756 240,004 256,813

Нелихвен доход

Приходи от такси и комисиони 89,411 83,976 84,080 87,694 92,174

Разходи за такси и комисиони -6,840 -6,010 -5,216 -4,457 -4,873

Нетен доход от такси и комисиони 82,571 77,966 78,864 83,237 87,301

Друг доход

Приход от дивиденти 3,415 3,240 1,971 3,858 2,779

Нетен приход от търговия 11,285 23,502 11,125 10,467 14,628

Други приходи от дейността-нетно -279 2,025 2,347 3,786 5,157

Общо друг доход 14,421 28,767 15,443 18,111 22,564

Раходи за обезценка и несъбираемост-нето -208,542 -207,164 -122,253 -96,235 -145,816

Нетен ефективен доход от дейността 188,739 126,717 183,810 245,117 220,862

Общи оперативни разходи

Административни разходи -150,233 -147,226 -141,261 -136,832 -150,718

Разходи по продажби и маркетинг -3,743 -4,005 -4,124 -4,205 -4,255

Общо оперативни разходи -153,976 -151,231 -145,385 -141,037 -154,973

Оперативна печалба преди амортизация EBTDA34,763 -24,514 38,425 104,080 65,889

0 0 0 0 0

Амортизация -20,741 -21,181 -19,744 -19,212 -11,835

Оперативна печалба преди провизии 14,022 -45,695 18,681 84,868 54,054

Провизии

Оперативна печалба EBT 14,022 -45,695 18,681 84,868 54,054

Други приходи

Други рзходи

Печалба преди данъци 14,022 -45,695 18,681 84,868 54,054

Данък върху оперативната печалба -2,146 5,004 -1,678 -8,582 -5,147

Данък върху печалбата -2,146 5,004 -1,678 -8,582 -5,147

Нетна печалба 11,876 -40,691 17,003 76,286 48,907
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изчисляваме за всеки един от отчетните пери-

оди и представяме в Таблица 3. 

 

Таблица 3. Исторически финансови съот-

ношения 

 
 

 

Можем да използваме коефициентите в 

Таблица 3, за да екстраполираме дейността на 

банката напред във времето, посредством 

прогнозиране на депозитната база, Ft, привле-

ченият дългов капитал, Dt, нарастването на 

кредитния портфейл, Kt и нарастването на 

облигационния портфейл, Bt итеративно чрез 

следните равенства: 

 

                                
 

                                
 

                                
 

                                
 

 
 

Фиг. 4. Екстраполиране на растежа 

 

Ако работим с различни темпове на рас-

теж следва да поставим условието: 

 

                           
 

Където   са изискванията за минималните 

задължителни резерви. 

Капиталовите изисквания     от равенство 

(4) моделираме като функция от кредитния 

портфейл и портфейла от облигации, като 

следваме изискванията за капиталова адек-

ватност и ги обобщаваме в един единствен 

коефициент, а след рисково претегляне с 

предположен от нас коефициент    , който 

включва елементи на случайност в зависи-

мост от макро-икономическия цикъл. 

 

                      
 

Равенството (23) определя съответно рав-

нището на необходимия собствен капитал във 

времето. 

 

 
 

Фиг. 5. Екстраполиране на приходните и 

разходните коефициенти 

 

 
 

Фиг. 6. Ръстове на приходите и разходите 

 

След моделиране на депозитната база, Ft, 

привлеченият дългов капитал, Dt, нарастване-

то на кредитния портфейл, Kt и нарастването 

ФИНАНСОВИ СЪОТНОШЕНИЯ 2011 2012 2013 2014 2015

Ръст на кредитния портфейл -6.34% -7.08% -1.92% 1.06%

Ръст на портфейла от облигации и др. 40.6% 115.1% -6.2% -27.0%

Ръст на други инвестиции и активи 18.1% -30.9% 51.2% 8.7%

Ръст на депозитите 9.9% 9.4% -1.7% -0.5%

Ръст на привлечените средства от банки и др. -73.7% -17.1% -37.0% -5.1%

Ръст на подчинените пасиви -0.3% -20.0% -25.0%

Коефициент на лихвените приходи 8.9% 7.7% 6.2% 5.9% 5.6%

Коефициент на лихвените разходи 3.4% 3.6% 3.0% 2.0% 0.9%

Коефициент на нелихвените приходи 1.9% 1.8% 1.8% 1.9% 2.0%

Коефициент на нелихвените разходи 0.06% 0.06% 0.04% 0.04% 0.05%

Коефициент на приходите от дивиденти 4.3% 3.4% 3.0% 3.9% 2.6%

Коефициент на приходите от търговия 0.3% 0.5% 0.2% 0.2% 0.3%

Коефициент на другите приходи -0.01% 0.04% 0.05% 0.07% 0.10%

Коефициент на раходи за обезценка и несъбираемост 3.8% 3.8% 2.0% 1.6% 2.6%

Ръст на приходите от лихви -15% -9% -7% -12%

Ръст на разходите за лихви 0.0% -12.5% -33.5% -54.6%

Ръст на приходите от такси и комисиони -6% 0% 4% 5%

Ръст на разходите от такси и комисиони -12% -13% -15% 9%

Марж на оперативните разходи 39% 45% 48% 41% 42%

Марж на разходите по маркетинг 0.9% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2%

Марж на общите и административните разходи 38% 44% 46% 40% 41%

Марж на капиталовите разходи 0% 2% 6% 6% 3%

Марж на амортизационните разходи 5.2% 6.3% 6.5% 5.6% 3.2%

Марж на EBTDA 9% -7% 13% 30% 18%

Марж на EBTDA по ефективния доход 18% -19% 21% 42% 30%

Иконом. Рентабилност на привл.кап. 1% 0% 1% 2% 1%

Нетен марж 6% -32% 9% 31% 22%
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на облигационния портфейл, Bt напред във 

бъдещето, можем да заместим екстраполира-

ните коефициенти във равенствата (5)...(9) и 

да изведем за всеки един бъдещ период при-

ходите от лихви,     , разходите за лихви,     , 

нелихвените приходи,    
 , нелихвените раз-

ходи,      и оперативните разходи    . Като 

заместим техните стойности за всеки един 

прогнозен бъдещ период в (2) и (4) можем да 

определим паричните потоци принадлежащи 

на собствения капитал. Прогнозните резулта-

ти за свободния паричен поток представяме 

на следващата фигура. 

 

 
 

Фиг. 7. Паричен поток – исторически и 

прогнозен 

 

Поради ограничения за обема се въздър-

жаме да представим прогнозни ОПР, баланси 

и отчети за паричните потоци. 

За да определим стойността на собствения 

капитал, която е равна на сбора от настоящи-

те стойности на бъдещите парични потоци, 

следва да сконтираме последните с рисково 

претеглен сконтов фактор, който е приложим 

за капиталови активи от същия рисков клас. 

Рисковият клас и претеглянето на нормата на 

скониране определяме посредством модела за 

оценяване на капиталови активи (МОКА), 

който не е един от многото, но най-

разпространения и теоретично най-добре ар-

гументирания метод за определяне цената на 

капитала. Без да се впускаме в аргументация 

и подробности приемаме, че систематичният 

риск, на който е изложена една банкова инс-

титуция, поради диверсифицираността на 

дейността й, е равен на пазарния или коефи-

циентът   по МОКА е единица. Ако приемем 

безрисковия лихвен процент,    за равен на 

един процент а пазарната премия,         

за 7% и приложим следното равенство (24) 

ще получим изискуема цена на банковия соб-

ствен капитал от 8%, с която норма ще рабо-

тим за целите на нашия анализ. Според Дамо-

даран (2016) цената на капитала на банкови 

финансови институции е 9.15%. 

 

                     

 

Елиминираме възможността за стохастич-

но поведение на сконтовия процент, тъй като 

той следва да отразява очакванията на взема-

щия инвестиционни решения към момента на 

вземането им, т.е. настоящето. 

Резултатите от оценяването посредством 

детерминистично моделиране представяме в 

Таблица 6. 

 

Моделиране на факторите определящи 

стойността и редукция на модела 

Коефициентите     ,     ,    ,     и    могат да 

бъдат исторически анализирани и на тази ос-

нова и предвид други съображения да се 

формират предположения за техните очаква-

ни бъдещи стойности. Някои от тях (означе-

ните с    имат стохастично поведение. За тях 

може да се приложи стандартен статистичес-

ки анализ за да се определят характеристики-

те на колебанията им. От съществено значе-

ния са определянето на трендовете и опреде-

лянето на колебанията, защото те ни задават 

мащабността и формата на стохастичните 

процеси, които са подходящи и които бихме 

могли да използваме за моделиране на бъде-

щето. 

Лихвените маржове най-общо зависят от 

спот кривата, но понеже нямаме информация 

за срочната структура на кредитния портфейл 

и депозитната маса, ще работим с краткос-

рочния лихвен процент за моделиране на 

маржовете на лихвена рентабилност. 

Въз основа на историческия анализ може 

да се твърди, че коефициентите     ,     ,    , 
    и    сa значително корелирани помежду 

си и могат да се заместят с един единствен 

коефициент   . Изходното равнище и пропор-

ционалността могат да се определят отново 

въз основа на историческия анализ и обобща-

ване на предположенията ни за      ,   ,    и 

ct. Това можем да изразим и запишем посред-

ством следната формула: 
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Равенство (25) имплицитно прави предпо-

ложението, че коефициентът на обща рента-

билност, зависи от отделните коефициенти на 

рентабилност и структурата на баланса. Дру-

го имплицитно предположение е, че банкова-

та институция ще инвестира една и съща част 

от привлечения ресурс. Последното можем да 

елиминираме като въведем коефициент на 

пласиране,   и по този начин експлицитно да 

моделираме каква част от ресурса се пласира. 

Друг способ е да поставим коефициентът     в 

зависимост от    
     , но по този начин 

няма да можем добре да обхващаме нелихве-

ните приходи и разходи по обслужване на 

привлечените средства. При всички положе-

ния при тази редукция ще загубим аналитич-

на свобода, но печелим управляемост на мо-

дела, която ни е необходима за стохастичното 

моделиране. 

В резултат на редуцирането поставихме 

стойността на банковото предприятие в зави-

симост от няколко на брой променливи, което 

записваме със следното равенство (26). 

 

                                           
 

Нека разгледаме неговото значение. Съг-

ласно (26) стойността на банковата финансо-

ва институция зависи от: 

- Настоящото равнище на разпо-

лагаемия ресурс,        ; 
- Степента му на пласираност,   ; 

- Нормата на рентабилност на ресурса, 

    ; 
- Растежа,   , който определя и изис-

куемия допълнителен собствен капи-

тал за неговото реализиране; 

- Капиталовите изисквания,   ; 

- Степента на рисковост на активите,    

- Капитализационните фактори,    

Три от тези променливи сме обозначили 

като стохастични. Нормата на рентабилност, 

     обосновано е стохастична величина, тъй 

като тя зависи от лихвената крива и равнище-

то на краткосрочния лихвен процент. Ръста, 

    следва най-общо ръста на икономиката и 

способността на банката да се позиционира 

на растящи сегменти на пазара на банкови 

продукти и услуги. Степента на рисковост на 

активите и балансовите позиции,     въздейст-

ва чрез изискването за капиталова адекват-

ност,    и най-общо има двупосочна зависи-

мост както от идиосинкратичния риск на съ-

ответната банкова институция, така и от сис-

тематичния риск в икономиката като цяло. 

Представен по този начин моделът, въпре-

ки своята редуцираност и абстрактност, ко-

ректно представя идентифицираните по-рано 

връзки и зависимости на фигура 1 и може да 

бъде използван, за числови експерименти. 

 

Числови резултати и поведение на модела 
 

За да експериментираме с така съставения 

редуциран стохастичен модел, който на свой-

ред се основава на дефинирания по-рано де-

терминистичен модел е необходимо да напра-

вим някои предположения за случайните 

процеси, които ще определят поведението на 

стохастичните величини в равенство (26). Ло-

гични кандидати са авторегресионния процес 

с връщане към средните стойности на Орн-

щайн-Уленбек (Ornstein–Uhlenbeck) и гаусо-

вия процес на Джонсън SU (Johnson SU), кой-

то е подобен на нормалното разпределение, 

но позволява моделиране на асиметричност и 

куртосис. Без да се впускаме в подробности и 

аргументация, избираме да работим с процеса 

на Джонсън, тъй като поради характера на 

структурата на модела можем да заложим и 

авторегресионност. 

Разпределенията Джонсън SU (Johnson, 

1949) са клас от непрекъснати вероятностни 

разпределения дефинирани върху интервала 

[0,1] от множеството на реалните числа, R. 

Функцията му на плътност на вероятностно 

разпределение е: 

    
 

    

 

    
   

 
 
 
 

     
 

 
            

   

 
  

 

        

 

където параметрите γ и δ определят фор-

мата на разпределението, ξ определя локация-

та, а λ мащаба на разсейването. 

 

За формиране на интуиция предлагаме 

изображения на разпределенията с различна 

параметризация на следващата фигура 7. 
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Фиг. 7. Разпределения Johnson SU – функции 

на плътност 

 

Нека тогава запишем следните зависимос-

ти: 

 

                                 

 

                                  
 

                                 
 

Параметризацията на тези разпределения 

представяме в Таблица 4. 

 

Таблица 4. Параметризация на разпреде- 

лението Джонсън 
Параметър Стойност 

  0.0 

  1.3 

  0.35 

  0.0 

 

 Останалите променливи от равенството 

(26) специфицираме съобразно резултатите от 

детерминистичния модел. 

С така параметризирания модел провеж-

даме к=2008 опита. Резултатите представяме 

в следващата Таблица 5. 

 

Таблица 5: Резултати от стохастично екс-

периментиране 
Параметри Стойности 

Средна стойност 12.98% 

Стандартна грешка 4.3% 

Медиана -41.1% 

Мода #N/A 

Стандартно отклонение 192% 

Дисперсия на извадката 367% 

Ексцес (кюртозис)  25.27  

Асиметричност  3.58  

Размах 3128% 

Минимум -594% 

Максимум 2534% 

 

Поради хипотетичния характер на примера 

е безсмислено да правим опит да ги квалифи-

цираме и дискутираме от икономическа глед-

на точка. Общият извод е, че моделът се дър-

жи стабилно и произвежда смислени резулта-

ти. Разсейването на възвращаемостта и стой-

ността, можем да моделираме като задаваме 

различни стойности на изходните параметри 

към t0 и съответно на детерминистичните 

променливи от равенство (26) и различна па-

раметризация на разпределенията Джонсън в 

равенствата (28)...(29). 

За формиране на интуиция резултатите 

представяме и графично на следващата Фигу-

ра 8. 

 

 
 

Фиг. 8. Разпределения възвращаемостта на 

хипотетичната банкова институция 

 

 

Заключение 

Съставихме процедура, за детайлно детер-

министично и редуцирано стохастично моде-

лиране на банка от гледната точка на външен 

наблюдател. И двата представени модела, ко-

ито по същество са два етапа един цялостен 

завършен процес, отразяват значимите фак-

тори, определящи стойността. Не твърдим, че 

моделът е калибриран и отразява обосновани 

виждания за бъдещето, а само използвахме 

пропорционирани данни на една банкова фи-

нансова институция, за да проверим стабил-

ността на модела и способността му да гене-

рира смислени резултати. Моделът може да 

се използва за стрес тестване на дейността на 

дадена банка, посредством задаване на раз-

лични вероятностни процеси и тяхната пара-

метризация за значимите детерминанти на 

стойността. Остава много несвършена работа. 

Генералната идея е моделът да се калибрира и 

приложи върху достатъчно голям брой банки, 

като времевите редици и моментните данни 

за цялата извадка от данни да позволят да се 

дефинират удачни случайни процеси спрямо 
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динамиката на лихвените нива и другите зна-

чими макроикономически показатели. Рабо-

тата по модела и неговото приложение ще 

продължи в посока, конкретизация и постига-

не на акуратност в неговата способност да 

отразява действителността. 

  

Литература 
 

1. Copeland, T., & Weston, J. (1988). 

Financial Theory and Corporate Policy. Boston, 

MA: Addison-Wesley.Damodaran, A. (2002). 

Investment Valuation. New York: John Wiley & 

Sons. 

2. Hamada, R. S. (1969). Portfolio Analysis, 

Market Equilibrium and Corporation Finance. 

The Journal of Finance, 13-31. 

3. Johnson, N. L. (1949). Systems of 

Frequency Curves Generated by Methods of 

Translation. Biometrika 36 (1/2), 149-176. 

4. Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, T. 

(2010). Valuation, Measuring and managing the 

value of companies. Hoboken, New Jersey: John 

Wiley & Sons. 

5. Mishkin, F., The Economics of Money, 

Banking, and Financial Markets 7th edition, 

2004. 

6. Modigliani, F., & Miller, M. (1958). The 

Cost of Capital, Corporation Finance and the 

Theory of Investment. Pittsburgh, PA, USA: The 

American Economic Review. 
 

 

Mitko Dimov 

University of Mining and Geology 

Department of Economics and Management 

Studentski Grad, “Prof. Boayn Kamenov” Str. 

Sofia, 1700 

mit_eri@abv.bg 

 

Hristiana Georgieva 

University of World and National Economy 

Department of Finance 

“8 Dekemvri” Str 

Sofia, 1700 
hristianatoncheva@outlook.com 
 

Zlatin Sarastov 

University of World and National Economy 

Department of Finance 

“8 Dekemvri” Str 

Sofia, 1700 

zlatin@sarastov.com 

 

 

 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Технически редактор 

Иван Димитров 

 

Художник на корицата 
Красимир Николов 

Издателство 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 

Формат – 206 / 290 

Излязла от печат– 20 юни 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MANAGEMENT AND EDUCATION 

 

 

Technical Editor 

Ivan Dimitrov 

 

Cover Design 

Krasimir Nikolov 

House Press 

Prof. Dr Assen Zlatarov University 

Format – 206 / 290 

Published – 20 June 2016 

 

 

 

 

 

 


	b1_page 1
	b1_page 2
	b1_CONTENTS 2016
	b1_1
	b1_2
	b1_3
	b1_4
	b1_5
	b1_6
	b1_7
	b1_8
	b1_9
	b1_10
	b1_11
	b1_12
	b1_13
	b1_14
	b1_15
	b1_16
	b1_17
	b1_18
	b1_last page 140

