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Сблъсък на парадигми в световната 
икономика 
Проф. д.ик.н. Атанас Дамянов* 
* Международно висше бизнес училище 

Clash of paradigms in the World Economy 
Prof. Atanas Damyanov, D. Sc.* 
* International Business School 

Abstract: The study consists of seven parts. They outline leading 
trends in the development of the new world economic triad. The 
thesis of international market purge has been developed. The 
effects that arise in dominating the political factor in trade 
relations between countries are presented. In the context of this, 
an attempt was made to formulate the "DT principle". The 
escalation of international market purge and the spiral of world 
trade sanctions was followed. 
JEL Classification: F13, F23, F52. 
Key words: new economic triad; international market purge; “DT 
principle“; spiral of world trade sanctions. 

Увод 
Влизайки в дебат със себе си, имаме натрапчивото чувство, че времето 
на част от икономическата теоретична и емпирична инерция изтича.  
Много е трудно, когато в продължение на десетилетия си споделял 
едни икономически тези да установиш, че те вече са почти изчерпани. 
И тук известно успокоение внася Паул Файерабенд1, който пише, че 
условията за съвместимост, което изисква новите хипотези да бъдат в 
съгласие с възприетите теории е несъстоятелно, защото запазва по-
старата, а не по-добрата теория. 
И така, като следваме философията на позитивната еклектика, в нас-
тоящето изследване се стремим да проникнем в икономическото пове-

                                                           
1 Файерабенд, П. Против метода. Изд.“Наука и изкуство“. С. 1996, с.56. 
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дение на новата световна икономическа триада и как тя възприема и 
прокарва международното пазарно прочистване. 

І. 
Смяна на икономическа парадигма. В една от най-старите китайски 
книги тази за промяната е записано, че докато всичко се променя, то 
самата промяна остава константа. В по ново време, преди 25 години се 
задаваше въпроса: Ние ли управляваме промяната или промяната ни 
управлява?  
В този смисъл постоянните промени завладяха и утвърдената с десе-
тилетия световна икономическа триада – САЩ, Европейският съюз и 
Япония. Според нас, а това е сигурно така, Япония отпадна от тази 
триада, а нейното място беше заето от Китай. 
И така, датата е 02.12.2017 г. На екрана, който представя външния 
дълг на САЩ е изписано $20 538 649 178 989 /двадесет трилиона, пет-
стотин тридесет и осем милиарда, шестотин четиридест и девет мили-
она, сто седемдесет и осем хиляди, деветстотин осемдесет и девет до-
лара/. Не по-различна, а дори и по-голяма е сумата преди година, го-
дина и половина. Изправен пред тези знаци през лятото на 2016 г. 
кандидатът за президент, а след това и държавен глава на най-
голямата икономика в света САЩ, започва промени. Още повече, че 
той носи предприемачески дух, не е класически политик, който да се 
движи по инерция и да реализира чужди съвети. Така, цялата голяма 
картина му е била ясна още в средата на 2016 година. 
Какво предприе Доналд Тръмп? По-рано, като че ли нещата бяха по-
ясни и по-предсказуеми. Защо? Защото икономистите от Харвард сто-
яха зад администрацията на Джон Ф. Кенеди и Линдън Джонсън. 
Икономистите пък от Чикагския университет подкрепяха Роналд Рей-
гън, а тези от Масачузетския технологически институт се вляха в ад-
министрацията на Бил Клинтън и т.н.  
Това бяха различни икономически школи, известни и разбираеми и за 
изследователи, и за политическите елити. А днес? За сега едва ли ня-
коя икономическа школа ще се афишира, че стои зад президента Д. 
Тръмп. Дори известни икономисти, носители на Нобелова награда по 
икономика в началото на м. май 2018 г. въстанаха срещу него. Изпра-
вени пред описаните фрагменти ще се опитаме да уловим видими ос-
новни вектори в неговата икономическата политика – външна и вът-
решна. А това ще направим по аналитичен път като разчитаме него-
вите действия, а именно: 
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П ъ р в о, през 2017 г. президентът: 
• Изведе САЩ от Транстихоокеанското партньорство за търговия 
и инвестиции. 

• Замрази работата по Трансатлантическото партньорство за 
търговия и инвестиции с Европейския съюз /ЕС/, разглеждано 
от Хилъри Клинтън като икономическо НАТО. Ако то бъде раз-
мразено, то ще има ограничен обхват. 

• Почти разруши Северноамериканското споразумение за сво-
бодна търговия (NAFTA), защото за около 20 години почти един 
милион работни места бяха закрити и изнесени в Мексико, в 
северния промишлен клъстър където има евтина работна ръка 
и създадена логистика и транспортна инфраструктира за връз-
ка със САЩ. 

• Обяви напускането от САЩ на Парижкото споразумение за 
климата. 

• Изтегли САЩ от ЮНЕСКО. 
• Атакува ядреното споразумение за Иран, в което участват още 
Китай, Русия, Обединеното кралство /О.К./, Франция и Герма-
ния. САЩ срещат, обаче, сериозна съпротива от последните две 
страни, които след сключването на сделката с наследниците на 
древните перси, нахлуха със своите капитали в Иран2. 

Какво улавяме от тези ходове, в които присъстват много измерения – 
икономически, политически, културни и прочие? 
На практика се реализира концепция за преминаване от многостран-
но партньорство към двустранно сътрудничество. Основанията за това 
са, че при Транстихоокеанското партньорство, например, участват 
различен тип страни като държавно устройство, като степен на ико-
номическо развитие, техническо и технологическо равнище и т.н., т.е. 
налице е неравностойност между държавите. Всъщност се формира 
Клуб на неравнопоставени, при които са запазва определена степен 
на защита на националните пазари. Това партньорство е изпълнено с 
регулации и изравняване на „ Terms of Trade“ след 30, а за определе-
ни позиции след 100 години!?!. С определени изключение, същото ва-
жи и за NAFTA – обремененост и неравнопоставеност. 
При двустранните икономически връзки, изброените по-горе ограниче-
ния и дефекти не са от съществено значение. Тук са важни уменията да 
се водят преговори. И така, според нас това е първи, основен компонент 
на новата, трансформираща се икономическа парадигма на САЩ.  
                                                           
2 Счита се, че най-трудно се водят преговори с Иран, защото персите са измислили 

шаха. 
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В т о р о, във вътрешен план президентът Д. Тръмп предприе смели фи-
нансово-икономически действия в защита на американските производи-
тели. Формиралият се в средните щати „Американски ръждив пояс“3 – 
закрити или изоставени предприятия, висока безработица, угнетени хо-
ра. Всичко това и в резултат на настъпилата деиндустриализация – из-
несени зад граница производства на продукти и услуги, IT компании.  
В този смисъл, когато през 2016 г. американски автомобилен гигант 
обяви, че ще строи завод в Мексико за 12 млрд. долара, му беше зая-
вено от бъдещия държавен глава, че ще наложи такива вносни мита, 
че колите ще станат непродаваеми на американския пазар /САЩ/. И 
този автомобилен гигант пренасочи инвестицията си в „ръждивия по-
яс“ и тя възлезе на девет милиарда. 
Чрез умела финансова, данъчна и митническа политика Д. Тръмп: 
а/ свали корпоративния данък от 35 на 20%. В резултат на това за-
почна завръщане в САЩ на високотехнологични производства и ком-
пании като Microsoft, Apple, IBM4 и др. По този начин само за една го-
дина се разкриха милион нови работни места. 
б/ в контекста на икономическия национализъм, предприе действия в за-
щита на вътрешния пазар. В рамките на мега програмата „Америка на 
първо място“ наложи високи мита за южно корейските перални машини и 
китайските слънчеви панели. И това е само началото, защото един държа-
вен глава и неговото правителство следва да работи за своите граждани. 
Т р е т о, още преди Д. Тръмп, от 2011 г. започнаха да се развиват 
процеси, които могат да бъдат обобщени като деглобализация. Инди-
катор за това са намаляващите и изоставащите темпове за нарастване 
на световната търговия. Само за 2016 г. е 1,7 докато в сравнение със 
световния брутен вътрешен продукт е 2,2% и този процес продължава. 
Той е съпътстван с обективната тенденция за децентрализация на 
световното производство т.е., производство и потребление на едно мяс-
то, в една държава. Разбира се, когато това е технологично допустимо. 
Терминът „Деглобализация“ е въведен през 2001 г. от Уолдън Бело, а 
през 2013 г. в книгата си „The Capitalism – Last Stand“ надгражда до 
14 ключови принципи за перспективата на деглобализацията5. 
Ние споделяме виждането на Пабло Солон, че деглобализацията е 
процес на преструктуриране на световната политическа и икономи-
ческа система, на преминаване от интеграция за нуждите на транс-

                                                           
3 The Rust-Belt of the United States 
4 Между 1,5 и 2,5 трилиона долара от този вид капитал се намираше в чужбина. 
5 www.systematicalternativas.org/2014/08/14. 
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националните компании /ТНК/ към интегриране около нуждите на 
отделните народи /държави/. 6 
Ето защо привържениците на глобализацията трудно възприемат до-
ри самото понятие – деглобализация.7 
Така на световния икономически форум в Давос /23-25 януари, 
2015 г./ се издигна тезата: „Глобализация versus протекционизма“. А 
през 2016 г. Кр. Лагард/МВФ/ беше заявила, че определено се надява, 
че не се движим към деглобализация. 
Всъщност, едно нещо не може да съществува без своята противопо-
ложност.  
Дали това са елементи на икономически национализъм, междунаро-
ден популизъм или икономически егоизъм нещата не се променят. 
Д. Тръмп не отрича международното икономическо и търговско сът-
рудничество. В този смисъл на 25 януари, 2018 г. в Давос заяви, че 
Америка /САЩ/ на първо място, не значи сама. В този смисъл в ико-
номическото поведение на САЩ прозира релацията „The Deep State – 
White House“ /Дълбоката държава – Белият дом/. С оглед на това, че 
„Дълбоката държава“ е покрита с було на тайнственост, то сигурно са 
възможни три варианта на тази релация: 
В а р и а н т №1: „Дълбоката държава“ формира и дирижира опреде-
лено поведение на Белия дом. 
В а р и а н т №2: Белият дом има присъствие в „Дълбоката държава“ – 
директно или индиректно и участва в изработването на определена 
икономическа и политическа архитектура. 
В а р и а н т №3: Двата субекта на отношението взаимно си влияят по 
начин който не е достъпен за обществото. 
В случая, ние само очертахме предполагаеми варианти на предложе-
ната релация, без да се присъединяваме към нито един от тях.8 
И така, скицирахме важни, според нас, контури на новата, трансфор-
мираща се икономическа парадигма на САЩ. 

ІІ. 
Неокласическа концепция за „Великия път на коприната“. През про-
летта на 2017 г. на Световен икономически форум в Пекин китайски-
ят държавен ръководител Си Дзинпин обяви за света новият проект 
„Един пояс – един път(One Belt – One Road). По своята същност този 
                                                           
6 Solon, Pablo. „Deglobalization“ Is the Way to Reduce Inequality. In: 

www.huffingtonpost.com 
7 И самият автор, през 1998 г. беше „захласнат“ по глобализацията. 
8 Това оставяме за приемане или отхвърляне чрез други изследвания. 
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проект ревитализира „Великият път на коприната“, просъществувал 
до 1700 г. сл.Хр. Известен е още и като „Movement of Jade“9. Този път е 
започвал от Китай, минавал е през Средна Азия и е стигал до град 
Петра и Средиземно море. Това е бил сухопътен коридор от Азия за 
Европа. В този период се появява първият международен предприе-
мач – Марко Поло. 
Без да се лутаме в дебрите на античната и древната история на Китай 
ще припомним, че още през VІ век сл. Хр. това е държавата с печатни 
изделия. Произвеждала е, освен коприна, още барут и порцелан!  
Но да се върнем в съвременността. В началото на своето управление 
Си Дзинпин /2012,2013 г./ започва с: 

• Реформиране на реформите. 
• Програма „Китайска мечта“. 
• Създаване на проспериращо средно общество. 
• Обявяване вътре в Китай през 2013 г. концепцията „Един пояс 
и Един път“. 

Така, още преди повече от пет години е започнала сериозна работа в 
световното икономическо и политическо пространство. Априори, може 
да твърдим, че новата икономическа стратегия на Китайската народ-
на република /КНР/ представлява неокласически вариант на ранно 
средновековния „Велик път на коприната“. Защо?  
1. Проектът се развива на три континента – Азия, Северна Централна 
Африка и Европа, докато класическият път на коприната не е напус-
кал Азия. В този смисъл през 2017 г. влакът „Източен вятър“ – първият 
директен влак от Китай за Великобритания, достига жп гарата Бар-
кинг, Източен Лондон за 16 дни, като преминава през осем държави.  
2. Освен сухопътен, вече се развива и воден коридор /Южнокитайско 
море, Тихи океан, Индийски океан, Суецки канал, Средиземно море/. 
Всъщност това са два проекта /2013г./ – „Икономическият пояс на Ве-
ликия копринен път“ и „Морски копринен път на ХХІ век“. Вторият не 
е съществувал в миналото. 
3. Президентът на Република Франция – Емануел Макрон предложи 
през 2017 г. сухопътният вариант да има разклонение през Руската 
Федерация или Китай – Русия – Европа. Сигурно френският лидер е 
имал предвид неспокойната Средна Азия, тероризма и т.н. 

                                                           
9 Движение на джадиите – крантите, дръгливите коне, изморените от дългите пре-

ходи коне и камили. В: Дамянов, Ат. Аспекти на международния мениджмънт. 
Изд. „Абагар“. Велико Търново. 1996, с.7-8. 
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4. Фигуративно, според нас, „Пътят на Коприната“ може да приеме 
формата на „рибена кост“. 
5. Убеждаваме се, че е налице съчетаване на сухопътен – класически 
път на коприната с воден. Заедно формират, според нас, неокласичес-
ки модел на „Великия път на коприната“. 
По нататък, ще си позволим едно, свързано с нашите разсъждения, 
отклонение. На 14 юли 1989 година, в Париж, се чества 200 години от 
Френската революция, издигнала лозунга „Свобода, братство, равенс-
тво“. На тържествата присъства идеологът и архитектът на китайски-
те промени. На въпрос: Какво мисли за тази революция, как я оценява 
Дън Сяо Пин отговаря, че са минали само двеста години и е рано да се 
съди за нея.!?! 
В контекста на този отговор, на един от най-прозорливите личности на 
ХХ век, е допустимо да се направи извода, че в поведението на ки-
тайската държава всичко се обмисля внимателно, не се бърза и е про-
пито с далновидност. 
Ето защо е уместно китайската световната политика, в цялото и видо-
во многообразие, да се оприличи на айсберг. На част от нас ние дадено 
да улавяме това, което е над водата. А под водата айсбергът сигурно 
има много и сложни пластове, върху които сигурно разсъждава ана-
литичната мисъл на други държави. 
Като имаме предвид, че в обозримо бъдеще Китай се очертава да стане 
първата икономка в света, разсъждения върху новият проект или не-
окласическия модел на „Великия копринен път“ е възможен импера-
тив. В този смисъл, това може да стане през призмата на една въз-
можна рамка: 
П ъ р в о, Глобализация 2.0 и Капитализъм 4.0. 
В т о р о, Инфраструктурна дипломация. 
Т р е т о, Инвестиционен подход. 
Ч е т в ъ р т о, Привлечени държави в проекта. 
П е т о, Формат „16 + 1“ или 17 + 1. 
Разгръщането и минималното уплътняване на очертаната изследова-
телска рамка за интернационалното действие на КНР може да включ-
ва, най-малко, следното съдържание. 
През 2010 г. Анатол Калецки лансира изследването си „Капитализъм 
4.0“, в което оформя идеологията, че „Веднъж признали, че капита-
лизмът не е статичен сбор от институции, а еволюираща система, коя-



 14 

то се преоткрива и презарежда с енергия чрез кризи“10. Всъщност в та-
зи теза се поставя ударение върху неговата виталност и вибрантност.  
В същото време Китай е разработил „Глобализация 2.0. „Какво е раз-
личието с „Глобализация 1.0“. Последното понятие е известно и като 
„Американизация“, при която човекът, обикновените хора бяха загър-
бени. В изнесените производства от високоразвитите страни работе-
щите бяха подложени на жестока експлоатация. Зароди се, според 
нас, едно от основните противоречие в света, в резултат на глобализа-
цията а именно противоречието между желанието за достоен живот и 
недостойната експлоатация на човека11. А лидер на Глобализация 1.0 
бяха Съединените американски щати. 
По-рано, когато обобщихме, че в китайското международно поведение 
всичко се обмисля имахме предвид и следното. КНР е вникнала в ос-
новните вектори от политиката на Римската империя. Най-вече раз-
виване на международна търговия, строеж на пътища, на админист-
ративни сгради и такива за рехабилитация и възстановяване на чо-
вешката енергия. А как това прави днес Китай ще се убедим по ната-
тък в изследването. Предварително можем да маркираме отличителна 
черта на Глобализация 2.0., а именно нейната загриженост за наро-
дите, за държавите през които преминава Пътя на коприната. 
На второ място, по „Пътя на коприната“ КНР развива два основни 
инфраструктурни компонента – транспортният и енергийният. При 
транспортната е разгъната: 

• Сухопътната инфраструктура чрез строеж на пътища, мостове, 
магистрали и пр. 

• Железопътната инфраструктура – релсови пътища особено в 
Средна Азия и отчасти в Централна Африка. 

• Тръбопроводна инфраструктура за пренос на газ и петрол. 
• Речна и морска инфраструктура чрез изграждане на нови и мо-
дернизация на съществуващи пристанища 

Другият компонент от цялостния инфраструктурен комплекс – енер-
гийният включва, в зависимост от конкретните природни дадености и 
потребности по пътя, изграждане на ТЕЦ-ове, ВЕЦ-ове, АЕЦ транс-
формиране на слънчевата енергия в електрическа. 
Всичко това е резултат от разработената и осъществявана „Инфраст-
руктурна дипломация“12. 

                                                           
10 Калецки,, Ан. Капитализъм 4.0. Раждането на новата икономика след кризата. С. 

2013, с. 9. 
11 Дамянов, Ат., М. Маринова. Стремеж към икономически…. с.2. 
12 https://www.vesti.bg/sviat/pytiat – na – kitaj-kym.......с. 4 
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По-нататък, освен в инфраструктурни проекти, КНР инвестира в 
международни придобивания, инвестиции на „Зелена поляна“, при-
ватизация и т.н. 
В Средна Азия, където са разположени бившите съветски републики 
Туркменистан, Узбекистан, Киргистан и Таджикистан, Китай активно 
е участвал и участва в приватизирането на местни фабрики и заводи. В 
Централна Африка – Кот д’Ивоар, Сенегал, Зимбабве, Етиопия и др. се 
строят предприятия, дори цели селища за живеене. Например, китайс-
ки предприемач пристига в Кот д’Ивоар, без да владее френски език, за 
няколко седмици построява завод за ПВЦ. В Етиопия /Адис Абеба/ са 
изградени трамвайни линии, правителствени и офис сгради и т.н.13. 
Също така, при изграждането на газопровода „Северен поток – 2 ки-
тайската компания Geely участва с определен дял. В момента /2018 г./ 
Китай вече притежава: 
а/ шведския автомобилен производител „Volvo“; 
б/ италианския концерн „Pirelli“; 
в/ германския производител на роботика „Kuka“; 
г/ водещият производител на изкуствени химикали Krauss Maffei в 
Мюнхен14. 
Констатираме, че Китай изпълнява и план „Made in China 2025“ като 
се стреми към завладяване на високо технологични производства. 
И инфраструктурната дипломация, и използването на инвестицион-
ния подход сигурно се основава на четири трилиона долара. 
По-нататък, КНР обявява, че в проекта „Един пояс – един път“ са 
привлечени 65 държави от три континента. Предполагаме, че в това 
число влизат и страните от формата „16 + 1“ или „17 + 1“15, предложен 
през 2011 година. Тези 16 страни са, преди всичко, от Източна и Юго-
източна Европа: Литва, Латвия, Естония, Полша, Чехия, Словакия, 
Унгария, Румъния, България, Словения, Сърбия, Босна и Херцегови-
на, Черна гора, Албания и БЮРМ.  
Сегментирането на този списък от държави показва: група Балтийски 
страни; Вишеградската четворка; държави от Югоизточна Европа. 
Втори аналитичен разрез показва: страни – членки на ЕС и група 
страни, които се стремят към членство в този интеграционен съюз. 
                                                           
13 https://wwww.investor.bg/drugi/338/a/kitai – nalaga – nova – forma – na – globali-

zacia. с. 1-3. 
14 Попов, Б. Китайска компания с апетит към Daimler. https://www.investor.bg/novini/444/ 

с. 1,4 
15 Държавите вероятно ще станат 17, защото Гърция е изявила желание да участва във 

формата 
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Може само да се догаждаме, че това е терен, на който сигурно тече не 
афиширан сблъсък между КНР и ЕС. 
И така, проектът „Един пояс – Един път“ привлича и други формати 
от страни, но сигурно с различна степен на интензивност: Евразийс-
кия икономически съюз, Шанхайската организация за сътрудничест-
во, БРИКС,16 ЕС и др. В този смисъл, в Африка е налице едно внима-
телно тангиране с ЮАР. И на този континент вече работят и живеят 
„Х“ млн. китайци.17 
По-рано си позволихме да оприличим „Великият път на коприната“ като 
рибена кост. Това, фигуративно може да има следния вид /вж.: фиг. 1/. 
И възниква функционално-структурния и логически въпрос: Коя е 
гравитационната сила която лежи в сърцевината на този мега проект?  
Според нас, това е убеждаването във взаимната изгода, без критерии 
за участие, за членство, създаване на фабрики и заводи, строителство 
на пътища, разкриване на хиляди работни места и щадене на нацио-
налното достойнство на отделните държави. 
Коя е силата, която ражда този проект и го развива? Сигурно това е 
китайският дух. 
„Китайският дух означава точно това, историческа инициатива с да-
лечен взор в бъдещето. 
Китайският дух означава точно обединена, хармонична велика сила 
за преодоляване на тежки времена. 
Китайският дух означава героизма да продължиш напред пред лице-
то на трудности и лишения. 
Китайският дух означава точно постоянство в целите да води към бъ-
дещето“18. 
Този цитат, в голяма степен, обяснява основен елемент, градеж от 
скритата част на Айсберга. Иначе се получава бягане в лабиринт. 
Като обобщение на тази част от изследването, можем да заключим, че 
поведението на КНР на международната икономическа арена, изра-
зяващо се в свързването на три континента и множество държави, 
разгръщането на принципа на взаимната изгода се корени в Теорията 
за „Поднебесната“. Това е и нашето продължаващо усилие да надзър-
нем още в невидимата част от Айсберга.  

                                                           
16 БРИКС – Бразилия, Русия, Индия, Китай и ЮАР. 
17 Сведенията за живеещите и работещи китайци в Африка са противоречиви: 1млн или 

120 млн. 
18 China Spirit, a Great Wall at Heart Build to Ward off Global Grisis. People,s Daily. 

July 30. 2009. Цитирано по Ан. Калецки. Капитализъм 4.0………с. 409. 



 17 

Фигура 1. Рибена кост 

 
Източник: разработка на автора /Ат. Дамянов/ 
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В този смисъл споделяме определени размисли на Джао Тин-ян. Спо-
ред този изследовател Теорията за „Поднебесната“ разглежда света 
като цялостна политическа единица – най-голямата и най-високата 
политическа единица.  
В нея, според цитирания Лао Дзъ: „На съществото се гледа от гледна 
точка на съществото; на семейството се гледа от гледна точка на се-
мейството; на селището се гледа от гледна точка на селището; на 
кралството се гледа от гледна точка на кралството; на света под небето 
се гледа от гледна точка на света под небето.“ Или както отбелязва 
Джао Тин-ян, че Поднебесната система набляга на това, че световната 
власт трябва да благоприятства за общата световна полза, а не да 
плячкосва света. 
И освен това или в този смисъл създаден е принцип на политическо 
сътрудничество, който осигурява най-мирен процес и най-висока то-
лерантност. 
В компаративен план Теорията за „Поднебесната“ и западната фило-
софия коренно се различават, защото основната единица на западната 
политика е индивида и се върви към държавата, но не и към света ка-
то цяло19. 

ІІІ. 
Проблемни състояния на Европейския Съюз. Белезите, които индики-
рат и предпоставят развиващите се проблеми в ЕС, могат да бъдат 
сведени, най-малко, до следните: 
П ъ р в о, висока концентрация на власт в ръцете на Европейската 
комисия /ЕК/. Решения, Директиви, Инструкции и др., чиито обем, 
понякога стига до абсурд. Например20: теоремата на Питагор се състои 
от 24 думи; молитвата „Отче наш“ е от 66 думи; принципът на Архи-
мед е от 67 думи: американската конституция, с всичките 27 поправ-
ки, е 7 818 думи, а регулиращата инструкция на ЕС за продажбата на 
зеле е 26 911 думи. Концентрацията и централизацията на властта, в 
целият ѝ обхват, наруши равновесието между ограничения суверени-
тет на отделните държави-членки на ЕС и Центъра – Брюксел21. Това 
доведе до обезличаване на европейските национални държави, поро-

                                                           
19 Тази не я разглеждаме в дълбочина тъй като може да бъде предмет на друго изс-

ледване. 
20 Вестник „Строго секретно“. бр.253, юни 2016, с.5. 
21 Принципът на ограничения суверенитет е известен като „Доктрината Брежнев“. 
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ди колизии и несъгласия, най-вече, от страна на Полша, Унгария и 
др. защото това и напомняше СИВ и Москва22. 
В т о р о, като следствие от предходната констатация се възроди нано-
во „Вишеградската четворка“, в която влизат Унгария, Полша, Чехия 
и Словакия. За определени заседания се привличат и други страни-
членки на ЕС. Този формат от държави започна да взема решения и 
да прави предложения, коренно различни от вижданият на Брюксел. 
Тази „четворка“ е най-развитата в Източна Европа и страните в нея 
притежават сложна историческа /политическа и индустриална/ памет. 
В този ред на мисли ще припомним тезата на професор Вацлав Кла-
ус23, че Европа загуби своя динамизъм както в икономиката, така и в 
културната и цивилизационата сфера. И докато през 1950 г. 22% от 
населението на света е живяло в Европа, то през 2004 г. е вече 12% от 
световното население, а през 2050 г. ще е само 7%. 
Т р е т о, доминиращата роля на две държави – Федерална република 
Германия и Република Франция при вземането на важни решения за 
функционирането и развитието на ЕС. Останалите 25 /26/ страни, в 
различна степен, са изолирани от този процес. В контекста на това 
разсъждение стигаме до неписаната технология за управление на 
Общността, която не е адекватна на реалността. Практиката показа 
още, че Европейският парламент, който би следвало да стои над ЕК 
/изпълнителната власт в съюза/ е обезсмислен. Често неговите реше-
ния притежават индикативен, а не императивен характер. ЕК си взе-
ма решения, като не се съобразява с парламентаристите и дори се из-
живява като орган над него. 
Ч е т в ъ р то, неспособност за вземане на решения в продължение на 
месеци и дори година по даден проблем – процес, който засяга сигур-
ността на ЕС. Най-фрапиращ пример е бежанският поток от Сирия, 
Афганистан, Ирак, Северна и Централна Африка и пр., който сериоз-
но разстрои, разклати европейските държави. Едни страни изграждат 
телени огради, а други ги приветстват с „Willkommen“24. Не решава-
нето на този въпрос ревитализира трафика на хора и този незаконен 
бизнес изживява своя Ренесанс. 
П е т о, вземане на различни решения от ЕК при случаи с еднакъв 
предмет на дейност. В този смисъл може да се посочи, че газовият 

                                                           
22 СИВ – Съвет за икономическа взаимопомощ, в който членуваха бившите социа-

листически страни. 
23 Професор Вацлав Клаус, бивш президент на Чехия. Това са споделени мисли от не-

го по време на церемонията за присъждането му на доктор хонорис кауза на УНСС 
през 2004 г. 

24 Willkommen – Добре дошли! 
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тръбопровод „Южен поток“ беше спрян от същата тази комисия, а в 
същото време не спря Германия да строи вече „Северен поток 2“. 
Ш е с т о, създаване на вътрешно интеграционно фрагментиране. 
Формират се групи държави-членки на Еврозоната и такива извън 
нея. Освен това се очерта деление на „шенгенски“ и „нешенгенски“ 
страни. И на едно следващо място държави, на които се правят отс-
тъпки от общите правила /Обединеното кралство до 23.06. 2016 г. и то 
в продължение на 43 години/ и на такива, които безкомпромисно са 
следени за спазване на различните видове регулации на ЕК. 
Без да продължаваме да се „лутаме“ из дебрите на ЕС, може да конс-
татираме, че европейската идея е родена и развивана във веригата 
„Мир – Пазар – Солидарност“. Тя е едно от най-големите достижения 
на европейската цивилизация. 
Обаче, дали целенасочено или в резултат на сериозна аналитична ра-
бота, преди десетина години американския държавник и политик До-
налд Ръмсфелд предложи понятията „Стара Европа“ и „Нова Европа“. 
В първата бяха включени страните от Западна Европа – Германия, 
Франция и т.н., а в „Нова Европа“ – Полша, Чехия, Унгария и т.н., с 
доминиране на първата група държави. 
И така, не само поради тезата на Ръмсфелд, а и поради историческа 
чувствителност започна да се очертава разлома в ЕС. Този разлом 
върви по линията: Варшава – Будапеща – Прага и не е овладян от 
Брюксел. Всичко това е и защото, след десетилетия на ех-СССР доми-
нация тези страни искат независимост и запазване на християнската 
си идентичност. Освен това държавите от разлома не са били колони-
ални владетели и не разбират интернационалната гузност на запад-
ните страни. 
Може би е проява на международна мнителност и подозрителност но 
нито САЩ, нито КНР, нито Русия имат интерес от силен ЕС. Макар и 
сравнително младо интеграционно обединение ЕС много бързо се раз-
боля от „болестите“ на капитализма. Едно възможно лекарство са иде-
ите и практиките на баронеса Маргарет Татчър. В този смисъл нарас-
тващата и възпроизвеждащата се бюрокрация в Брюксел живее собст-
вен, доходоносен живот, откъснат от европейските народи. Бонуси, 
пенсии и т.н. Това може би е едно от многото обяснения за BREXIT. 
И други сериозни процеси протичат и в рамките на ЕС, които усилват 
неговите проблеми /вж.: фиг. 2/.Така много региони в страните-членки 
на ЕС се стремят към независимост – Каталуния в Испания, „Пада-
ния“ в Италия и т.н. И това са проблеми с високо „октаново число“. 
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Фигура 2. География на недоволството 

 
Източник: The Economist. September 20th – 26th 1997, p.51. 

Очевидно се намираме в период, когато основни елементи на глобал-
ното и регионалното управление в Света се рушат. 
И възникват много въпроси, между които един е с код „червено“: Кое е 
основното противоречие в съвременния свят? Сигурно едва ли е по си-
лите ни да отговорим убедително на този въпрос, но сигурно бихме 
могли да очертаем една група от противостояния, които са значими и 
за ЕС, а именно: 
а/ между полицентризма и моноцентризма във взаимоотношенията 
между държавите, икономическите съюзи   и т.н. в света; 
б/ между свободната търговия и новите икономически стени; 
в/ националните модели на управление и тези, налагани от големите 
държави и др.  
В този смисъл е уместно да припомним м. февруари 2015 г., когато 
бившият президент на САЩ Барак Хюсейн Обама заяви, че правила-
та за световната търговия се пишат във Вашингтон, а не в Пекин. 
В светлината на тази отворена рамка е възможно да изведен на пре-
ден план проблема за международното пазарно прочистване  
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ІV. 
Международно пазарно прочистване. 
Като начало бихме могли да предложим следното работно виждане за 
понятието, което въвеждаме – пазарно прочистване: това е процес, при 
който чрез определен инструментариум се отстранява една фирма или 
държава от опериране на национален или международен пазар. 
В основата на пазарното прочистване, според нас, лежи икономичес-
кият интерес. По принцип, той е силно завоалиран. Обикновено на 
преден план излизат тези, които притежават политическа, демограф-
ска, екологическа и пр. природа. 
Всъщност се върви от икономически интерес на фирма, компания, 
корпорация и т.н. и се стига до този на държавата. 
Това фундаментално явление еволюира към икономически интерес на 
политико-икономически обединения на група страни /ЕС/, към мрежи 
от партньорства като Транстихоокеанското партньорство, а така също 
и „замразеното“ Трансатлантическо партньорство за търговия и ин-
вестиции между Европейския съюз и САЩ, СЕТА – Канада и ЕС и т.н.  
Ако търсим по-висока степен на синтез, определена философия на яв-
лението можем убедено да твърдим следното. Както живият органи-
зъм изпитва нужда от жизнено пространство, така и организациите от 
различен ранг се удовлетворяват от разширяващо се пазарно жизнено 
пространство. (Lebensraum, Living space)25. 
В понятието Lebensraum (Living space)26 може да се вгради и идеята за 
политика на експанзия в международното развитие на стопанската 
дейност на определена структура. 
Търсенето на дълбочинност в съдържанието и обхвата на изследвано-
то понятие може да бъде постигнато чрез разкриване на видовото му 
многообразие. В този смисъл могат да бъдат очертани, най-малко, 
следните видове пазарно прочистване: 
П ъ р в о, в зависимост от икономическата йерархия в света: 
а) вътрешно национално пазарно прочистване; 
б) интернационално пазарно прочистване; 
в) транснационално пазарно прочистване; 
г) глобално пазарно прочистване. 

                                                           
25 За подробности вж.: Дамянов, Ат. Фирмена интернационализация. Библиотека 

„Стопански свят“. Свищов. 1998, с.130-131. 
26 Вж.: Делови военни игри. Информационен център „Ико – Експрес“ С., 1988, с.14. 
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В т о р о, в зависимост от обхвата на процеса: 
а) цялостно пазарно прочистване в дадена страна; 
б) фрагментарно; 
в) секторно; 
Т р е т о, в зависимост от времевия хоризонт: 
а) краткосрочно – от една до две години; 
б) средносрочно – между три и пет години; 
в) дългосрочно – десетилетия; 
Четвърто, в зависимост от значението на процеса: 
а) стратегическо; 
б) нестратегическо. 
Въз основа на съдържателния аспект на очертаните подреждания 
може да се направи извода, че трудно се среща в чист вид нито една от 
формите на за видово проявление на пазарното прочистване. Напри-
мер, едновременно може да се срещне в една ситуация интернацио-
нално, фрагментарно, средносрочно и нестратегическо. 
Що се отнася до инструментариума за осъществяване на този процес, 
както очертахме в работното определение, бихме могли да разграни-
чим: 
І. Пазарно прочистване чрез конкурентна борба. 
ІІ. Пазарно прочистване чрез икономически блокади, ембарго и санк-
ции. 
ІІІ. Други невибрантни средства за разчистване на пазарен терен. 
Имаме предвид войните, метежите, военните преврати и пр. 
При втория вид инструментариум на преден план излиза действието 
на политическия фактор – национален, на икономически съюз, на го-
ляма държава /икономика.  
Ако приемем, а и на практика е така, че конкурентната борба е вът-
решно присъща на пазарната икономика, то вторият инструментари-
ум, в повечето случаи, е нежелан, икономически необоснован. Влиза 
се в противоречие с естествения ход на националните и международ-
ните търговски процеси.  
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V. 
Ефекти при международното пазарно прочистване. Развитието на 
световната икономика, респ., търговия, постоянно е съпътствано от 
възникващи трудности и противоречия. Последните, обаче, се усил-
ват, когато лидерите на големи държави и икономически съюзи при-
бягват до употребата на политически инструменти. Това се изразява с 
въвеждането на санкции, ембарго, икономическа блокада, търговски и 
маркетингови войни. В резултат на това се стига до определени ефек-
ти, засягащи отделните държави: 

• ЕФЕКТЪТ НА ПЕПЕРУДАТА; 
• ЕФЕКТЪТ НА ТЕКИЛА; 
• ЕФЕКТЪТ НА БУМЕРАНГА; 
• ЕФЕКТЪТ НА СЯНКАТА; 
• ЕФЕКТЪТ НА ЧЕРНИЯ ЛЕБЕД; 
• ЕФЕКТЪТ НА БЛИЗНАЦИТЕ; 
• ЕФЕКТЪТ НА ИСАЯ; 
• ЕФЕКТЪТ НА МОЛИТВАТА; 
• ЕФЕКТЪТ НА „ОРЕОЛА“; 
• ЕФЕКТЪТ НА ДОМИНОТО; 
• ЕФЕКТЪТ НА ДЪНИНГ – КРЮГЕР; 
• ЕФЕКТЪТ НА ДОХОДА; 
• ЕФЕКТЪТ НА ДЖАНИБЕКОВ; 
• ЕФЕКТЪТ НА ДЖАУЛ – ТОМСЪН; 
• ЕФЕКТЪТ НА ИЗТЛАСКВАНЕТО; 
• ЕФЕКТЪТ НА ПРЕПЪЛНЕНАТА ЧАША; 
• ЕФЕКТЪТ НА ХЪТЧИСЪН и т.н. 
• ЕФЕКТЪТ НА ОРЕОЛА. 

Бихме добавили, според нас, все още ферментиращи: 
• ЕФЕКТЪТ НА ЯТРОГЕННОСТТА; 
• ЕФЕКТЪТ НА ОРГАНИЧЕНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ; 
• ЕФЕКТЪТ НА „ЯБЪЛКАТА НА СВОБОДАТА“. 

Ако анализираме тази, до определена степен, представителна част от 
приведените и формулираните ефекти е възможно да стигнем до 
следните изводи: 
I. Ефектите притежават различна природа: икономическа, политичес-
ка, физическа, психологическа и т.н. 



 25 

II. Почти всеки ефект произтича от определена теория. 
III. Ефектите отразяват пряко или косвено влияние като второто, най-
често, е от първа степен. 
IV. Ефектът може да има положително или отрицателно значение за 
даден процес или общество. 
V. Ефектът може да има секторно/локално или холистично/глобално 
значение. 
VI. Възможно е да се улови и корелация между ефектите. 
Различните видове ефекти съдържат трансмисионен потенциал, респ. 
за подаване на сигнали, предполагат и прилагане на метода на ана-
логията. 
Провокира се раздвижване в глобалното управление, за да се защити 
икономическата активност на отделните страни, респ., икономически 
съюзи. 
На практика се атакуват отделни елементи на Единната Световна 
Икономическа Тъкан, най-вече стоковите, финансовите и трудовите ѝ 
измерения27. 

Засягането на пазара, в неговото видово многообразие, намалява гра-
витационните сили както на отделната държава, така и на определен 
икономически съюз28. 

Според нас, въвеждането на санкции, ембарго, икономически блокади, 
водените търговски и маркетингови войни и ефектите от тях е въз-
можно да се обследват чрез набор от показатели и индикатори, а 
именно: 
1. Загубени международни пазари. 
2. Закрити работни места. 
3. Намаляване на брутния вътрешен продукт. 
4. Загубени международни партньори, респ. доверие. 
5. Намаляване на експорта. 
6. Нарастване смъртността на населението. 
7. Недохранване на населението на отделна държава. 

                                                           
27 За подробности вж.: Дамянов, Ат. Международен маркетинг (свят, отношения, из-

следвания). Акад. издателство „Ценов“. Свищов, 1999, с. 12. 
28 Вж.: Damyanov, At. Gravitational Forces of the European Union. In: The Future of 

Integration, The Future of European Union Proceedings. Svishtov. 2013, pp. 11 – 13. 



 26 

8. Засилване на емиграционните процеси. 
9. Поддържане на съществуващата система на държавно управление, 
респ. режим на управление. 
10. Удължаване на транспортните разстояния по въздух и земя. 
Природата на изложените показатели допуска те да бъдат обособени, 
най-малко, в следните групи: 
П ъ р в а г р у п а: демографски, обхваща тези обозначени като 6.; 7. и 8.  
В т о р а г р у п а: политически – 9. 
Т р е т а г р у п а: икономически – 2.; 3.; и 10. 
Ч е т в ъ р т а г р у п а: пазарни – 1.; 4.; и 5. 
Така представени и групирани тези показатели са валидни и при сек-
торно, и при цялостно ембарго, когато то е еднопосочно. В този смисъл 
страна „А“ или група държави налагат санкции, ембарго на страна 
„В“. Това, в голяма степен, може да се възприеме като класически 
случай. 
На тази плоскост нещата се усложняват, когато се стигне до двупосоч-
ност в политическите действия. 
Така, страна „В“ въвежда санкции, ембарго, в повечето случаи сектор-
но за страна „А“ или група държави като ответна реакция и вече се 
формира неокласически случай, почти не срещан до сега. 
Освен изброените показатели, могат да бъдат очертани още: ускорено 
развитие на собствено национално производство на отделни продукти; 
намиране на нови икономически и външнотърговски партньори; нови 
пазари в държави, извън обхвата на двупосочните санкции и ембарго. 
И така, представените показатели, групирани по определен признак, 
могат да се използват или самостоятелно, или включени в друг инст-
рументариум. 
В този смисъл може да конструираме матрица, в която да включени 
три вектора (вж.: Фиг. 3). 
Първият вектор изразява политическите действия като санкции, ем-
барго и икономически блокади, които се налагат от една на друга 
държава. 
Вторият вектор обхваща държава или група държави върху които са 
наложени различните мерки. 
Отделната страна може да бъде малка, средна или голяма, в т. ч., су-
пер държава или икономически съюз. 
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Третият вектор отразява влиянието, което изпитва „наказаната“ дър-
жава или икономически съюз. То е изразено с четирите синтетични 
показатели. 
Обобщено във фиг.3. са представени характеристиките на последици-
те от различните категории политически решения в зависимост от го-
лемината на държавата, по отношение на която са наложени. 

Фигура 3. Тримерна матрица 

Влияние, показатели 

Политичес-
ки решения Полити-

чески 
Демог-
рафски 

Иконо-
мичес-
ки 

Пазар-
ни 

Големи-
на на 
държа-
вата 

Х   Х Малка 

Х   Х Средна 

С
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кц
ии

 

Х    Голяма 

Х Х Х Х Малка 

Х  Х Х Средна 

Е
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Х   Х Голяма 

Х Х Х Х Малка 

Х Х Х Х Средна 

И
ко
но
ми

че
ск
а 

бл
ок
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Х Х Х Х Голяма 

Източник: разработка на автора /Ат. Дамянов/ 

Политическите решения включват: икономически санкции, ембарго и 
икономическа блокада.  



 28 

Икономическите санкции представляват политически мотивирани, 
частични рестрикции на търговията с дадена държава, налагани 
обикновено за ограничен период от време. Санкциите се изразяват в 
увеличаване на ставките на тарифите или въвеждане на допълнител-
ни административни ограничения. Налагането на тази категория 
мерки генерира директни политически последици независимо от раз-
мера на държавата, спрямо която са насочени. Политическите ефекти 
се изразяват в широката публичност, която се дава на повода за нала-
гане на санкциите и осъждането му от международната общност. Па-
зарните последици от търговските санкции се изразяват в поради на-
расналите мита и административни бариери. Силата на ефекта е в 
обратна зависимост от размера на санкционираната държава, защото 
за големите икономики е сравнително по-лесно да пренасочат търгов-
ските си потоци или да компенсират мерките с преструктуриране на 
вътрешното производство. Пазарните последици от санкциите не са 
достатъчно силни за да предизвикат икономически или демографски 
изменение дори и за малки държави. 
Ембаргото представлява цялостно прекратяване на търговията с да-
дена държава в един или няколко икономически сектора. Политичес-
ките последици от налагането на ембарго са подобни на ефектите от 
търговските санкции, но пазарното влияние е много по-значимо. При 
ембарго е налице пълна забрана на търговията със съответната дър-
жава, което налага прекратяване на вече сключени договори, прекъс-
ване на традиционни търговски контакти и загуба за установени па-
зарни позиции. Компенсирането на щетите е трудно дори и за големи 
държави с развити икономики, като за средните и малките страни 
възникват допълнителни икономически ефекти. 
Икономическите последици от налагането на ембарго са резултат от 
блокирането на търговските потоци на съответната страна. Те се изра-
зяват в забавяне на икономическото развитие в засегнатите отрасли, 
поради невъзможност за снабдяване със суровини, материали и огра-
ничаване на достъпа до нови технологии и методи на производство. 
Възможните последици включват още структурни изменения в засег-
натите държави, спад на доходите и дори оттегляне на държавната 
подкрепа в някои сектори на социалните услуги (здравеопазване, об-
разование и др. ). За по-малките държави с недостатъчно диверсифи-
цирани икономики могат да възникнат дори демографски ефекти като 
засилване на емиграцията, спад на естествения прираст и влошаване 
на възрастовата структура на населението.  
Икономическата блокада е политика на всеобхватни рестрикции по 
отношение на дадена държава, които включват ограничаване на тър-
говия, кредитиране, инвестиции, и сътрудничество в областта на нау-
ката и технологиите. Директните ефекти съответстват на последиците 
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от санкциите и ембарго – налице са политически последици, които се 
изразяват в публично осъждане на действията на засегната държава 
и пазарни ефекти, свързани с прекратяване на търговските отноше-
ния с нея. 
Пълната икономическа блокада предизвиква и значителни икономи-
чески ефекти, поради тежестта и всеобхватността на мерките. Засег-
натите държави са лишени от участие в международното разделение 
на труда, което възпрепятства акумулиране на опит и капитал, забавя 
технологичното развитие и растежа на доходите. При икономическа 
блокада дори и големите държави с развити и диверсифицирани сто-
панства не успяват да преустроят икономиките си и да компенсират 
рестрикциите с изцяло вътрешен ресурс. Настъпват тежки структурни 
изменения в националните икономики, отмират експортноориентира-
ните отрасли, значително са забавят секторите, които разчитат на 
външни източници на ресурси, а в цялата икономика се затруднява 
технологичното обновяване. Възниква мащабна структурна безрабо-
тица и спад на националния доход.  
При налагане на икономическа блокада за продължителен период 
възникват и значителни демографски ефекти като спад на население-
то, поради емиграция намаляване на раждаемостта, влошават се ка-
чеството на живот, здравеопазването, образованието и възможностите 
за достъп до публични блага в широки сектори от обществото. Необхо-
димо е да се отбележи, че налагането на пълна икономическа блокада 
на голяма държава или група държави, може да генерира аналогични 
ефекти и върху страната която налага мерките.  
Въз основа на очертаната синтетична картина на Фиг. 3., е възможно 
да се направи извода, че е налице противостояние между огромни 
държави и икономическо обединение. 
В контекста на нашата изследователска цел е да установим кои от из-
броените ефекти се валидират. 
Първо, това е Ефектът на дохода. Той е характерен и за двете страни: 

• за субект „В“, в резултат на спрян внос се стига до започнало 
леко покачване на цените на определени хранителни стоки. 
Това води до намаляване на реалните доходи на населението, 
т. е., засегнати са потребителите. 

• за субект „А“ невъзможността да се продава на пазара на субект 
„В“ засяга производителите на определени продукти. 

Второ, предприетите ответни действия от субект „В“ играят ролята на 
Ефектът на бумеранга. 
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В този смисъл санкциите на Русия засягат половината от фирмите във 
Финландия29. Най-засегнати са още Латвия, Полша, Гърция, Испа-
ния и т.н. 
Списание „Stern“ прогнозира, че в случай на нови санкции против 
Руската Федерация, Германия я очаква икономически крах30, което на 
практика не стана. 
А Франция, която е втората по големина икономика в Еврозоната 
стагнира31. 

Трето, задейства се и Ефектът на изтласкването. Той засяга сериозно 
субект „В“ и е свързан с финансовите пазари и намаляване на чуждес-
транните инвестиции. 
В потвърждение на това само от началото на 2014 г. до м. август чуж-
дестранните инвеститори са оттеглили около 60 млрд. евро от Русия32. 

Налице е и нежелано отражение върху субект „А“. 
Четвърто, реципрочните санкции на субект „В“ пораждат колизии 
както между САЩ и ЕС, така и между страни-членки на ЕС. 
В този смисъл унгарският лидер Виктор Орбан по отношение на санк-
циите срещу Русия отбелязва: „В политиката на това му се казва сам 
да се простреляш в крака“33. На което литовския външен министър 
Линас Линкявичюс отвръща: „По-добре сам да се прострелям в крака, 
отколкото да допусна да бъда прострелян в главата“34. 
Всъщност това са две държави от т.н. „Нова Европа“. Но и Стара и Но-
ва Европа търпят загуби от милиарди евро, които не могат да бъдат 
компенсирани с 400 млн. евро от ЕС. Това една страна. От друга, все 
повече потенциалната опасност от дъмпинг на цените на продуктите в 
засегнатите сектори става реална в ЕС. 
Бихме могли да продължим разсъжденията и за други ефекти, особено 
в исторически аспект, но ще се спрем само на два, формулирани от нас. 
Така Ефектът на ятрогенността е резултат от недомислие и от двата 
субекта „А“ и „В“. И още, двупосочните санкции все още представлява 
слабоструктуриран проблем. 

                                                           
29 Вж.: http://www.dnevnik.bg/sviat/2014/08/14/ 
30 Вж.: http://rg.ne/2014/05/13/krizis-site – anouns. 
31 Вж.: http://www.investor.bg/novini/130/a/ 
32 Вж.: http://www.investor.bg./centralna_i_Iztochna_evropa/335/a/moje-li-evropa 
33 Вж.: http://www.investor.bg/ centralna_i_Iztochna_evropa/335/a/orban-es-sam-se-

zakopa-s 
34 Пак там – цит. сайт – /335/а/moje_li_evropa_da_ si 
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Вторият ефект е по-скоро странен. Така Полша предлага, оказали се без 
пазар ябълки и круши, на САЩ, наричайки ги „ябълки на свободата“!?! 
И в резултат на затворени външни пазари, на закуска в полските рес-
торанти се предлагат дванадесет блюда направени от ябълки!  

И в целия спектър от ефекти не бихме желали Дейвид Стокман35 да 
излезе прав с неговото твърдение за Русия като новия „Черен лебед“36 
за Запада, респ. за Wall Street.  
През последните 25 години страните от Източна Европа и Русия се 
разделиха с производственото разделение на труда. По своята приро-
да това беше политическо разделение на труда. Тази част от света ве-
че се върна при Д. Рикардо и неговата теория за международното раз-
деление на труда. 
Развиха се и се утвърдиха важни теории и процеси за взаимната 
връзка и взаимозависимост между държавите в света. 
Нима всичко това е възможно да се постави във „фризера“? 
През последните две години противопоставянето в света придоби ма-
щаби и обхват, не виждан до сега. И в това ще се убедим по-нататък в 
изследването ни. 

VІ. 
В търсене на принципа на Д.Т.37. В последните 100 години санкциите, 
търговските войни, икономическите блокади и други форми, не само за 
икономическо, но и на политическо прочистване се въвеждаха перио-
дично и с нисък интезитет. Някои от санкциите притежаваха символи-
чен, дори декларативен характер. И когато с въвежданите санкции, ем-
барго и пр., не се постигаха поставените цели се преминаваше към во-
енни действия. Примери, в това отношение, от последните 25 години са 
Ирак, Либия, Афганистан, Сирия и т.н. Най-дълго продължилата тър-
говска блокада е кубинската. И докато до 2014 година доминираше по-
литическия, то сега връх взема хибридния /политически и икономичес-
ки/ мотив. Те са сложно преплетени и важни.  
Ето защо, не случайно, Томас Сарджънт и Кристъфър Симс през 
2011 г. получиха Нобелова награда за изследване на връзките между 
икономика и политика. 
                                                           
35 Дейвид Стокман е бивш директор на „Службата за управление на бюджет (office 

of Management and Budget – OMB) в администрацията на президента Роналд Рей-
гън.  

36 Ефектът на „Черния лебед“ е формулиран от американския икономист от ливанс-
ки произход Насим Никълс Талеб. 

37 Д.Т. – Доналд Тръмп 
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Един възможен начин да проникнем във философията на процесите, 
които протичат в световната икономика е да насочим нашето внима-
ние към лидерите на великите държави. В този смисъл ще се спрем на 
Доналд Тръмп/ДТ/ и ще се опитаме да уловим неговия принцип или 
код. 
Сигурно ще се съгласим, че това е занимание за сериозни аналитични 
центрове. Но все пак, си даваме и сметка, че работим в условията на 
сериозен дефицит от информация. 
И така: 
1. ДТ не е завършил Харвард, Йел или друг престижен университет, 
където се подготвят бъдещи политици, банкери, държавни админист-
ратори и пр. Той се е самоизградил и чрез предприемаческият си дух 
стига дори до равнище да обучава и консултира хора с различни про-
фесии. За един час с него се плащаше по един милион долара! Допус-
каме, а и на практика е така, че никой няма да инвестира толкова 
средства, ако не е сигурен, че ще получи делови, стратегически и так-
тически знания. Сам си е пробил път към висшето общество. 
2. Светоусещането му е сродно с това на хората, които формират сред-
ната класа на САЩ. И както заяви на 25.04. 2018 г. пред американс-
кия конгрес френският президент Емануел Макрон „The middle Class 
is Backbond of a Economy“. Последната се намира под непрекъсната 
преса, редуциране и замразяване на приходи и доходи от 45 години. 
Познава и дребния бизнес. Знае езика на представителите на този 
бизнес и може да разговаря с тях  
3. Оприличава се на хибриден републиканец – съчетава републикан-
ски и популистки възгледи. Бихме си позволили да твърдим, че Vox 
popului удобно беше натоварен с негативни семантични оттенъци. 
Династии от политици и новоизлюпени такива се отделиха от народа 
си и споделят други закони. За хората, които ги избират и им осигуря-
ват удобни политически позиции считат, че са недорасли и не разби-
рат възвишените им идеи. 
Но римската сентенция не се е родила без причина. 
4. Споделя икономическа философия, в сърцевината на която лежи 
икономическия национализъм. Една от причините за това е „Амери-
канския ръждив пояс“, който включва щатите Мичиган, Охайо, Пен-
силвания. Само, като моментно отклонение, ще маркираме Българс-
кия ръждив пояс – Северозападна, Северно-централна и част Северо-
източна България. 
Друга съществена причина са трилионите, които САЩ дължат и за 
които споменахме по-рано. 
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5. Променяйки икономическата парадигма на САЩ, той се стреми да 
преведе своята държава от финансов към производствен капитализъм 
в асиметричен вид в полза на втория. 
6. В сравнение с други икономики американската, в по-малка степен 
зависи от външната търговия. Така американският експорт отнесен 
към брутния вътрешен продукт е 11,9%. Това от една страна. От друга 
– ДТ не се занимавал с външна търговия, респ., внос в САЩ. Макар и 
да е работил в областта на строителството зад граница той не е внасял 
сградите си в САЩ. 
7. В много голяма степен като неочакван президент няма близки от-
ношения с водещи американски медии като „Нюйорк таймс“, „Вашин-
гтон пост“, „CNN“ и пр. Освен това политици и от двата спектъра, вкл. 
и представители на утвърдени икономически школи се надигнаха 
срещу него. За да стигне светкавично до хората той включи в употреба 
дигиталната мрежа. По този начин тушира негативно продължаващо 
настроените срещу него печатни и електронни медии. 
Като имаме предвид и външната му политика, ще си позволим, с ви-
сока доза условност, да очертаем принципа, кода на Д Т. Това, според 
нас, е „принципа на нажеженото желязо“. Американският президент 
действа ситуативно, внася напрежение – икономическо, политическо, 
военно с определена страна и когато желязото/предмета на ескала-
ция./ е нажежено и може да се обработва, той като добър „ковач“ изко-
вава, чрез преговори своята цел. 
Неговото любимо състояние е „тет а тет“ да води разговори и да пости-
га желани резултати. Пример, в това отношение, е моделирания вер-
бален сблъсък със Северна Корея – от военни заплахи да сядането на 
масата за преговори. Аналогичен процес протича в рамките на 
NAFTA. 

VІІ. 
Ескалация на международното пазарно прочистване. Спирала на 
санкциите. Ако сравняваме бизнеса с войната ще се установят много 
прилики и различия. Ние ще поставим ударение само върху една от 
тях. 
Армиите воюват за територии, за покоряване на други държави, да 
плячкосват и вземат пленници и т.н. 
Компаниите воюват за пазарни територии – национални и интерна-
ционални. Стремят се да увеличават своя пазарен дял, да се бранят с 
определен инструментариум и да атакуват пак с него. 
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В контекста на тези разсъждения деловите, търговските войни се во-
дят за защита на националните производители и потребители от чуж-
дестранната конкуренция. Те имат, в голяма степен, отбранителен 
характер. 
Но днес, започната търговска война от САЩ срещу КНР, Руската феде-
рация /РФ/, ЕС и т.н. е твърде комплицирана. Тя има и отбранителен, 
но и външно агресивен характер за международно пазарно прочиства-
не. Освен това нанасят икономически удари, не само на посочените 
държави и икономически съюз, но и по свои компании, по стратегичес-
ките си съюзници чрез косвени връзки от първа или втора степен. 
Освен това, изграденият механизъм за санкции е започнал да се обо-
собява, саморазвива, което вещае взаимни опасности. 
Но нека уплътним тези разсъждения чрез релациите „САЩ – КНР“, 
„САЩ – РФ“ и „САЩ – ЕС“. 
Първо, фрагментарен генезис развитие на търговската война САЩ – 
Китай. На 08.03.2018 г. американският президент подписва указ за 
въвеждане на вносни мита за стоманата, алуминия и за полуфабри-
катите от тях. Макар, че лансираната причина е китайския дъмпинг, 
то митата покриват всички държави, които произвеждат и изнасят те-
зи продукти. На два пъти се правят изключения за ЕС, NAFTA, Авст-
ралия, Бразилия, и Южна Корея. Но дали и тук не се реализира 
принципа на Д.Т. ще видим в обозримо бъдеще.  
По-нататък, Д. Тръмп подписва на 22.03.2018 г. меморандум и възла-
га да се въведат нови тарифи за внос от КНР, който възлиза на 50 
млрд. долара. Като се има предвид, че целият внос в САЩ от Китай за 
2017 г. е бил 505 млрд. долара, то очевидно се засяга 10% от него. Ар-
гументите за това действие на американското правителство са краж-
бата на интелектуална собственост и китайското изискване за предос-
тавяне на технологии при инвестиране КНР. 
На 03.04.2018 г. в САЩ е публикуван списък, съдържащ 1300 стоки, 
внос от Китай, подложен на обсъждане. Предлага се допълнително ми-
то от 25% или ако до сега е било 5% става 30%, при 10% става 35% и т.н. 
Каква е реакцията на Китай? На първото действие – не реагира. На 
второто – представят също списък, в който са посочени 128 стоки внос 
от САЩ. За 120 от тях митото става 15%. Сред тези стоки са плодове, 
сухи плодове, орехи, вино и стоманени тръби. За останалите 8 стоки – 
25%, което засяга свинско месо и алуминий /засяга 3 млрд. долара 
внос, а целият е 130 млрд. долара/. 
На 04.04.2018 г. КНР въвежда вносни мита за 106 стоки от САЩ. Сред 
тези 106 продукта влизат големи позиции като соя, самолети, хими-
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ческа продукция и автомобили. Отговорът е огледален – засяга 50 
млрд. долара внос от САЩ. Нарастване на митата с 25% което се об-
съжда и се оставя вратата отворена.  
Изводите, които могат да бъдат направени от формиращата се спира-
ла от санкции, чиито дизайн чертаят САЩ и Китай, е възможно да са, 
най-малко, следните: 
1. Двете държави са влезли в много сериозна и драматична схватка 
като изпитват на издръжливост своите психологически, икономически 
и финансови „мускули“. 
2. Засягат се чувствително важни зони – електронния и високо-
технологическия сектор на КНР от една страна, а от друга – амери-
канския ръждив пояс, т.е., Китай удря соята, която се произвежда 
именно в този пояс. 
3. Взаимно се обвиняват – САЩ твърди, че КНР краде интелектуална 
на собственост, а Китай, че американците нарушават правилата на 
Световната търговска организация и водят до нейното обезличаване. 
4. Противопоставят се икономически парадигми между лидера на 
Глобализация 1.0., а сега и на Деглобализация 1.0. /така да я етики-
раме/ и водача на Глобализация 2.0. 
5. Появяват се подозрения, че китайският проект „Един пояс – Един 
Път“ не е толкова икономически силен, а по-скоро чрез него се търси 
нарастване на китайското влияние в света. 
6. Възможно е, а и на практика се задейства „принципа на Д.Т.“ – за-
почват преговори или явни, или скрити между двата икономически 
гиганта. Въпросът е дали желязото е достатъчно нажежено и вече мо-
гат да се изковат определени компромиси. В този смисъл на 4.05. 2018 
г. приключи първият рунд от преговори между двете страни. 
И още едно уплътняване на направените изводи. Годишно КНР внася 
от САЩ микросхеми за електрониката, компютърни високи техноло-
гии за сумата от 230 млрд. долара. В тази посока улавяме определена 
изборност. За сега забраната за внасяне на чипове от САЩ важи само 
за една китайска компания „ZTE“, която е обвинена, че е нарушила 
санкциите против Иран и Северна Корея. 
Огледално: какво ще стане с американската компания Apple, която 
реализира 20% от своето производство в КНР? 
Има, обаче, трикове за обезсмисляне на санкциите, въведени от САЩ: 
а/ чрез девалвация на китайската валута – юана; 
б/ чрез редуциране купуването на американски облигации. 
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В първия случай, обезценяването ще направи безполезни митата на 
САЩ. Американските експортни стоки ще бъдат елиминирани на па-
зар от по-евтините китайски продукти. Що се отнася до качеството, то 
Китай успешно изпълнява програма до 2025 г. „Made in China“, което 
посочихме по-рано. 
Второ, едни безкрайни санкции и ембарго. От 1917 г. до 2014 г., отна-
чало СССР, а след това и РФ от 2014 до 2018 г. вкл. са били подложе-
ни на сериозни икономически атаки. В периода на ех – СССР това е 
правено 55 пъти. От 2014 г. до днес и японското ветрило не издържа 
по обхват на експанзията от санкции, различен род ограничения, за-
щото техния брой е 167. Особеното, в сравнение с първия период, че в 
спиралата от санкции се включиха всички страни – членки на ЕС, 
Канада, Австралия, Нова Зеландия /бивши британски колонии/, Япо-
ния и др.  
В исторически план, през 1975 г. в Хелзинки /столица на Финландия/ 
беше приет документ, съгласно една от клаузите му бе за ненаруши-
мостта на европейските граници.  
Но какво се случи през 90-те години на ХХ в.? 

• От две държави се формира една – ФРГ. 
• От бившия СССР се отделиха и се създадоха 14 държави. 
• От една държава се обособиха две – Чехия и Словакия. 
• Също от една държава се отделиха шест – Словения, Хърватс-
ко, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, БЮРМ. По-късно 
и Косово. 

По този начин Хелзинкските документи отидоха в историческите ар-
хиви. Така настъпи държавно-териториално фрагментиране в Европа. 
И докато в началото на този процес се засегна Централна и Източна 
Европа, то сега пълзи към Западна Европа. 
Но да се върнем към числото 167. Би било неоправдано разточителст-
во да изброяваме всички тези позиции. Ще се опитаме, чрез синтетич-
на аналитичност и проява ва методологически индивидуализъм да 
обособим следните моменти: 
А. Министерството на финансите на САЩ, периодически, публикува 
списъци /SDN – List/ на санкционирани руски граждани: бизнесмени, 
предприемачи, политици, депутати, министри и т.н. Връх на този 
подход беше прима балерината на Большой театър!!!!  
В. Премина се от личности към компании, които са структуроопреде-
лящи за руската икономика и експорт. Така например, САЩ подло-
жиха на преки или косвени санкции компании, холдинги като „Ек + 



 37 

Group“, „Група ГАЗ“, „Базов елемент“. Гигантите „Газпром“ и „Русал“ 
и т.н. 
Атакуват се цели мениджърски институции на компаниите, но и зае-
тите в тях. Така в „Русал“ работят 60 000 работници и конструктори и 
специалисти по външна търговия, т.е., подриват и експорта на много 
компании. 
От своя страна РФ отговори като спира вноса на алкохол, цигари, ле-
карства, продоволствени стоки. Ограничава или спира сътрудничест-
вото в областта на авиостроенето, ракетно-строителния сектор и др. 
Определен вид санкции могат да се заобиколят. Такъв е случая с „Ру-
салом“: 
Вариант 1: руската държава изкупува този холдинг за една рубла. 
Вариант 2: промяна в съвета на директорите, като се отстранят санк-
ционираните лица. Това е и предложението на лорд Грег Баркър, 
който е председател на управленското тяло на холдинга. 
Трето, проактивен или реактивен Европейски съюз. Изправен пред 
предизвикателствата на двата големи икономически колоса – САЩ и 
КНР, ЕС закъснява с проактивни действия в тази сложно диверсифи-
цирана световна икономическа ситуация.  
Поведението на Европейската комисия е повече реактивно. Прави се 
предложение от големите страни-членки на ЕС за ограничаване на 
преките чуждестранни инвестиции в съюза. В този смисъл, през 2017 
г. председателят на ЕК заяви, че ние /ЕС/ не сме наивни поклонници 
на свободната търговия. Също така, Жан Клод Юнкер предлага мони-
торинг на ПЧИ в ЕС.  
Тези разсъждения се градят на практиката на САЩ от 70-те години 
на миналия век, когато са въвеждани ограничения в тази област, а 
днес отново я ревитализираха. 
В рамките на ЕС, обаче, се появиха колизии между Стара и Нова Ев-
ропа, тъй като източните държави разчитат на ПЧИ и имат икономи-
ческа потребност от тях. 
Сигурно това действие на ЕК е насочено срещу Китай. А какво е бъ-
дещето на формата от страни „16+1“ или „17 + 1“. Освен това са въве-
дени от страна на САЩ и преки санкции за държавите от ЕС, а на 
26.04.2018 г. е спряно действието на генерализираната система за 
преференции по отношение на Украйна за 155 стоки от хранителната, 
леката, дървопреработващата промишленост и определени електроп-
рибори. Мотивът е незащитаване на интелектуалната собственост.  
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Възприемането на приведената политика на ЕК клони, колкото и 
странно да звучи, към съюзен икономически национализъм. Насочен 
е срещу лидера на Глобализация 2.0. 

*** 
Сигурно, разгръщащата се икономическа война не е само между 
„САЩ и КНР“, „САЩ и РФ“, „ЕС и КНР“, а е световна икономическа 
война. 
Субектите на тази война, като че ли не се съобразяват с тези и кон-
цепции на световни учени, че светът е взаимосвързан. При започна-
лото разбиване на архитектурата на световните икономически и тър-
говски връзки, без да е предложена нова, нещата стават сложни. Още 
повече, като се има предвид становището на МВФ, че в света са нат-
рупани 164 трилиона долара частни, корпоративни, държавни дълго-
ве. В тази дългова спирала всички са длъжници на всички. 
Сигурно възможен инструментариум е възстановяване на Доверието и 
провеждане на преговори между страните в света. 
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Abstract: The subject of research in this paper is the formation of 
the economy as a separate scientific field under the name 
political economy in the 17th century until the beginning of the 
19th century. The subject of the study is the changes that occur 
in the methodology, ideas and interpretation of the main 
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І. Възникване на класическата политическа икономия в Англия и 
Франция 
1.1. Исторически контекст на възникването на ранния класицизъм в 
Англия през ХVІІ век. 
В историята на икономическата мисъл е прието разбирането, че през 
ХVІІ век епохата на първоначалното натрупване на капитала в Анг-
лия е приключила. Обществено – стопанските процеси навлизат в нов 
етап от своето развитие. Преминава се от просто стоково производство 
към капиталистическа манифактура. Фокусът на интересите на бур-
жоазията се измества от сферата на търговията към производството. 
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Ако до този момент основното приложение на капитала е в обръщени-
ето, то с развитието на манифактурата в негова печеливша среда вече 
се превръща производството. При тези условия се създават предпос-
тавки за бързо разрастване на промишления капитал и развитие на 
редица отрасли. Особен напредък в Англия бележи текстилното про-
изводство на вълнени платове. При него капиталистическата мани-
фактура заема най-значителен дял и към втората половина на ХVІІ 
век то създава половината от националния доход на страната.  
Сериозен напредък на манифактурно производство в това време се от-
белязва и в други отрасли. Например, ако в началото на ХVІІ в. в Ан-
глия функционирали около 800 металургични пещи с капацитет от 
500 тона метал годишно, то към 1680 г. техният добив достига 3 млн. 
тона или 80 на сто европейското производство в отрасъла, поради за-
почналото използване на каменни въглища.1  

Капиталистическият начин на производство бързо навлиза и в селско-
то стопанство. Според различни сведения по темпове на разрастване 
то дори надминава манифактурното производство в промишлените 
отрасли.2  

Причината за ускореното развитие на капиталистическото производс-
тво в Англия се състои в интензивността на аграрния преврат в стра-
ната, известен в историята като „аграрна революция“.3 Тя става факт 
благодарение на масовото, включително и насилствено, обезземляване 
на английските селяни и замяната им с нов тип стопански субекти в 
земеделието – крупните арендатори – капиталисти. На мястото на 
множеството дребни, разпокъсани и нископродуктивни стопанства се 
създават големи капиталистически ферми на арендна основа с изпол-
зването на наемен труд. Фактор, благоприятстващ този процес на „ед-
реене“ на селскостопанското производство, е наличието на високо пог-
лъщаеми вътрешни и външни пазари на продукцията. По този начин 
капиталистически организираното земеделие и скотовъдство се прев-
ръща във високодоходно търговско предприятие. Земята става изгоден 
обект за печеливш капиталовложения. Възниква нова обществено – 
икономическа прослойка, наречена лендлордове. Това са крупни зе-
мевладелци, които отдават под аренда големи участъци земя срещу 
висока капиталистическа рента.  
Същевременно, обезземляването на селяните от своя страна води до 
образуването на нова икономическа прослойка – наемни работници в 
                                                           
1 Вж. Янова, В. В., Е. А. Янова. Экономическая теория. Микроэкономика. Макроэ-

кономика. „Эксмо“, М., 2009, с. 201 – 204. 
2 Вж. Жамина, В. А., Е. Г. Василевского. История экономических учений. Ч 1. Изд. 

МГУ, М., 1989, с. 252 – 267. 
3 Пак там, с. 271 – 272. (Курсив мой: Цв. Ил.). 
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капиталистическите манифактури. По естествени причини, а именно 
намирането на препитание, протича процес на увеличаване на градс-
кото население, който благоприятства допълнително промишлеността. 
В следствие от това се разширява търсенето на материали на вътреш-
ните пазари, което допълнително тласка земеделието напред в своето 
капиталистическо развитие.  
Независимо от бурното развитие на капиталистическите манифакту-
ри, в този период Англия е предимно аграрна страна. Промишленият 
капитал все още не е успял да овладее изцяло общественото производ-
ство. Манифактурата, основаваща се на ръчния труд и занаятчийска-
та техника, е своеобразна пристройка, а за основа на икономическия 
живот все още се използва дребното производство.  
През ХVІІ в. настъпват промени във външната търговия на Англия. 
Възможностите за морска търговия стават все по-големи. Търговски 
компании като Ост – Индийската, Московската, Мароканската и др. се 
разпростират от Иран до Северна Америка, от Швеция до Индия и 
Цейлон. Търговските компании, които в началото засилват позициите 
на търговския капитал и са двигател на първичното натрупване на 
капитал, в новото време със силата на своите пазари и средства спо-
собстват развитието на промишлеността и на фермерското капиталис-
тическо земеделие.4  

При тези обществено – икономически промени едностранчивият ха-
рактер на меркантилизма, като идейно течение и стопанска практика, 
става съвсем очевиден. Неговите предписания не решават икономи-
ческите проблеми на буржоазията, свързани с разширяването на ма-
нифактурната промишленост. На преден план изпъква потребността 
от сериозен анализ на движението на капиталистическото производс-
тво, както и на условията за неговото развитие. В по-конкретен сми-
съл, нужно било да се определи икономическата роля на труда, да се 
изяснят закономерностите при формирането на работната заплата, 
печалбата, лихвения процент, рентата и др. На тези въпроси меркан-
тилизмът не може да даде отговор, тъй като вниманието му е насочено 
единствено към сферата на обръщението.  
Въпросите на икономическата теория започват да се поставят на нова 
по-зряла методологична основа. Затова съществен принос има разви-
тието на науката в този период в най-различни сфери. Икономистите 
се обръщат към математиката, статистиката, историята, материалис-
тическата философия на Франсис Бейкън, Томас Хобс, Джон Лок и др.  

                                                           
4 Пак там, с. 280 – 284. 
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1.2. Уилям Пети – основоположник на ранната класическа 
политическа икономия в Англия. 
Уилям Пети (1623 – 1687 г.) е роден на 26 май 1623 г. в гр. Рамси, 
Южна Англия в семейството на дребен занаятчия. Учи само две годи-
ни в местното училище, защото започва твърде рано да изкарва сам 
хляба си. През своя живот сменя множество професии – занаятчия, 
юнга на търговски кораб, матрос, дребен търговец и пр.  
Творческата си дейност в областта на икономическите познания за-
почва на четиридесет годишна възраст. През 1663 г. публикува първо-
то си значимо произведение, наречено „Трактат върху таксите и нало-
зите“. Наред с въпросите за таксите и налозите, предмет на научно из-
следване в него са и проблемите за цените на стоките, поземлената 
рента, цената на земята и т. н. В това свое произведение Пети за пър-
ви път излага виждането за трудовата субстанция на цената на стока-
та, поставяйки с това началото на класическата трудова теория за 
стойността.  
Други добили известност с идеите си негови произведения са: „Поли-
тическа анатомия на Ирландия“ (1672 г.), „Политическа аритметика“ 
(1676 г.) и „Нещо за парите“ (1682 г.). 
Методологическият подход на У. Пети към икономическите явления 
се основава на метода на естествознанието. Той отделя внимание не 
просто на отразяването на стопанските явления, както правят мер-
кантилистите, а прави опит за обяснение на вътрешната им същност. 
В пълното разбиране на природата на нещата Пети вижда същността 
на науката и на нейната методология. По този начин той полага на-
чалото на приложението на научната дедукция при изследване на 
стопанските явления и процеси. При него строгото наблюдение на 
фактите се съпътства с логически дедуктивен анализ и обобщение, с 
цел да се разкрият вътрешните връзки между явленията в стопанския 
живот. Този подход е взаимстван от методологията във философията 
на Фр. Бейкън и Т. Хобс.  
В ранните си писания Пети широко прилага описателния метод, като 
в известна степен се придържа към меркантилистичните възгледи за 
приоритетното положение на сферата на обръщение. Научните му 
съждения в този период са фрагментарно изложени и разпръснати в 
различни разработки. По-късно, вече оформил свой собствен методо-
логически подход, той изследва вътрешната същност на стопанските 
процеси и създава единна система от икономически възгледи, базира-
на върху трудовата теория за стойността. Така прави огромна крачка 
напред в развитието на икономическата наука.  
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В творчеството на У. Пети могат да се очертаят няколко важни идейни 
направления на неговите възгледи: за стойността, за работната зап-
лата, за рентата и за парите.  
Възгледи за стойността. 
Правейки опит да изясни естеството на цената на стоката или основа-
та, върху която различни по своя веществен състав стоки стават раз-
меними, Пети достига до гениален за времето си извод. Според него 
размяната на стоките се предопределя от сравнителното количество 
труд, изразходвано за тяхното производство. В произведението си 
„Трактат за таксите и налозите“ той разграничава два вида цени на 
стоките: „естествена цена“ и „политическа цена“.  
В понятието естествена цена Пети влага разбирането си за стойността 
на стоката, като вътрешна основа на политическата цена. С последна-
та той определя пазарната цена, която може да се колебае около естес-
твената. Разглеждайки естествената цена като вътрешна основа на 
пазарната (политическата) цена, Пети я определя чрез труда. По този 
начин той се придържа към меркантилистичния принцип за парите, 
като прави заключението, че всяка стока се разменя за определено 
количество скъпоценен метал (пари) на основата на труда изразходен 
за създаването им. Количеството труд, вложено в производството но 
стоката, се съизмерва с труда, изразходен при добива на ценния ме-
тал, от който е сечена паричната единица. В случай, че производи-
телността на труда расте, например при добива на ценния метал, то 
стойността на стоката измервана в този метал ще расте. С други думи 
налице е права зависимост между стойността на стоката и производи-
телността на труда в добива на ценния метал. Ето защо, Пети приема 
че трудът, изразходен за добиването на ценния метал е естествената 
цена на стоките, и така полага началото на трудовата теория за стой-
ността.  
Оставайки обвързан с меркантилистичните традиции в тези си раз-
съждения, Пети не се абстрахира от конкретните форми, в които стой-
ността се проявява. Той смесва стойността като понятие за труд с раз-
менната стойност на стоките, т. е. с определена нейна форма при раз-
мяната, когато стойността на едната стока се изразява в количество от 
друга. При това разменната форма на стойността, Пети разглежда в 
нейния паричен вид – като количество ценен метал. В този ред на 
мисли за него непосредствен източник на стойност е само един опре-
делен вид конкретен труд, а именно този, който се изразходва за добив 
на злато или сребро (пари). На основата на казаното може да се нап-
рави заключението, че подобно тясно разбиране на труда, създаващ 
стойност не е освободено от меркантилистичната абсолютизация на 
паричната форма на стойността. Останалите видове труд създават 
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стойност само, ако техните продукти получават парично признание, т. 
е. доколкото се разменят за злато или сребро.  
Тази едностранчивост в теорията за стойността е резултат от факта, че 
Пети смесва труда въобще, независимо от неговия вид. По-конкретно, 
смесва т. нар. абстрактен труд (като изразходвана човешка енергия, 
която създава стойността) с конкретния реален труд (създаващ потре-
бителна стойност или полезните свойства на стоките в определена ве-
ществена форма). 
Все пак приносът на У. Пети за създаването на трудовата теория на 
стойността не може да бъде омаловажен, независимо от пропуските в 
неговите съждения. Негова е гениалната за времето си мисъл, че тру-
дът е баща и най-активен принцип на богатството, а земята е негова 
майка. Тя донякъде внася смущение в теоретичната му конструкция 
за стойността на стоките, привнасяйки в нея и друг определящ я фак-
тор – земята. В тази връзка Пети казва: „…Оценката на всички пред-
мети би следвало да се приведе към двата естествени знаменателя – 
земята и трудът.“5 

Разграничавайки в съвкупния продукт ролята на труда като „продукт 
на труда“ и тази на земята като „продукт на земята“, Пети стига до 
заключението, че „… обичайният мащаб на стойността е средно днев-
ното препитание на възрастен човек, а не неговия дневен труд.“6 Така 
Пети неправомерно приравнява количеството труд, изразходвано за 
производството на стоката, т. е. стойността, с работната заплата. Това 
равенство в действителност не съществува, защото по правило запла-
тата на наемния работник е винаги по-малка от „мащаба на стойност-
та“.  
Възгледи за работната заплата. 
У. Пети определя същността на работната заплата на основата на 
трудовата теория за стойността. Той стои на позицията, че в основата 
на сделката между предприемача и наемния работник лежи трудът. 
Работникът продава своя труд, а капиталистът плаща определена це-
на. Затова, според него, работната заплата е естествената цена на 
труда, а величината ѝ се регулира от стойностния размер на средства-
та за съществуване на работника.7  

За времето, в което Пети прави тези разсъждения, работната заплата 
в Англия е законово фиксирана от парламента. Ето защо, за да я 

                                                           
5 Жамина, В. А., Е. Г. Василевского. История экономических учений. Ч 1. Изд. МГУ, 

М., 1989, с. 292. 
6 Пак там, с. 293. 
7 Вж. Пети, У. Экономические и статистические работы. М., 1940, с. 70 – 71. 
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обоснове като икономически определена величина, той издига недос-
татъчно ясната си теза, че основният мотив за труд у работника е ми-
нимума средства за живот.  
За определяне на количествените параметри на работната заплата 
Пети се опитва да установи факторите, които детерминират нейната 
величина. Първият фактор влияе върху производителността на труда 
и съответно – върху цената на средствата за живот. Поскъпването на 
хранителните продукти би трябвало да предизвика и повишаване це-
ната на труда. Вторият фактор е климата. Той е свързан с естествени-
те потребности на работниците. По-големият обем естествени потреб-
ности обуславя и по-високо равнище на минимума средства за живот, 
съответно повече разходи за издръжка – по-висока работна заплата. 
Възгледи за рентата. 
В представянето на икономическите си идеи У. Пети обръща внима-
ние и на поземлената рента, като прави опит да разкрие нейната ес-
тествена основа и законите, които я регулират. Той дефинира рентата 
като стойността на земеделската продукция след приспадане на раз-
ходите за семена и работна заплата. Основното му разбиране е, че 
рентата е свръхстойност или стойностен излишък над размера на про-
изводствените разходи. В производствените разходи, както стана ясно 
вече, се включват работните заплати (средствата, необходими за жи-
вот на работещия) и стойността на семената. По този начин Пети при-
ема рентата освен като продукт на труда, но и като неполучавана от 
работника свръхстойност или принадена стойност.8  

В разсъжденията си Пети не е достатъчно последователен. В противо-
речие с постановката за трудовия произход на рентата той смята, че 
освен труда и земята има принос при формиране стойността на стока-
та. Ако се приеме тезата, че стойността на земеделския продукт е съв-
купност от стойността на продукта на труда и стойността на продукта 
на земята, където рентата е равна на работната заплата, то стойността 
на продукта на земята е равна на рентата. От тук следва, че рентата 
не би могла да бъде принадена стойност. Това разбиране на Пети пос-
тавя под съмнение в научните среди приноса му за изясняване проб-
лема с първоизточника на капиталистическия доход. Все пак важното 
е, че той го поставя като обект на размишление, при това в такова ло-
гическо единство с трудовата теория за стойността и работната запла-
та, което несъмнено представя рентата като единствена форма на 
принадена стойност.  

                                                           
8 Пак там, с. 34 – 35. 
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Разработвайки учението си за рентата, Пети за първи път поставя 
въпроса за диференциалната рента. Неговото виждане е предимно в 
посока на различия по местоположение на поземлените участъци. 
Според него по-близката до населените места земя носи по-висока 
рента и струва повече, за разлика от по-отдалечените участъци със 
същото качество.9 

Освен по местоположение, Пети споменава и за диференциална рента 
според плодородието на почвата. Тя се свързва с различията при про-
изводителността на труда в еднакво по размер участъци.  
Виждания за цената на земята и лихвения процент. 
У. Пети свързва цената на земята с рентата. Той я приема като капи-
тализирана рента. Продажбата на земя се разглежда като продажба 
на рента. В този смисъл, той разбира, че земята е особена стока и не е 
продукт на труда. Следователно, нейната цена не би трябвало да се 
формира като при всяка друга обикновена стока. След като продажба-
та ѝ се приема като продажба на рента, за Пети стойността на земята 
се свежда до сума от годишни ренти. При това тази сума трябва да бъ-
де напълно определена. Ето защо се насочва към един конкретен оп-
ределител – човек се стреми да купува такъв брой годишни ренти, ка-
къвто е броят на годините, през които трябва да се грижи за себе си и 
за най-близкото си потомство. „…едва ли някой има основание да се 
грижи за по-далечното си потомство.“10 Ограниченият брой години 
Пети възприема като период, при който в едно семейство едновремен-
но живеят представители на три поколения – един е на 50 г., друг на 
28, а трети на 7 г. Това ще рече, дядо, баща и син. Според изчисления-
та на Пети, по това време в Англия продължителността на периода на 
съвместен живот на три такива лица е бил 21 години. На тази основа 
и цената на земята ще се определи като сума от 21 годишни ренти.  
Едно от най-големите достижения тук е приемането на цената на зе-
мята като капитализирана рента. Въпреки това, Пети не стига докрай 
в обясненията си. На практика продавачът на земята се стреми да по-
лучи такава сума пари (цена), която да му носи годишен паричен до-
ход (лихвен процент), не по-малък от годишната рента на продавае-
мата земя. Купувачът, на свой ред, е насочил усилията си да вложи 
паричния си капитал така, че доходът от рента да не бъде по-малък от 
паричния доход (лихвения процент), който носи неговия капитал. 
Следователно, критериите за определяне цената на земята и при 
двамата участници в сделката са както рентата, така и равнището на 
лихвения процент. При равни други условия, цената на земята е пра-
                                                           
9 Пак там, с. 38 – 39. 
10 Пак там, с. 36. 
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вопропорционална на рентата и обратнопропорционална на лихвения 
процент. С други думи, колкото по-висока е рентата, толкова по-скъпа 
ще е земята, и обратно. Що се отнася до лихвения процент, то колкото 
по-висок е той, толкова по-евтина ще е цената на земята, и обратно. 
До тези заключения Пети не е достигнал, защото дефинира лихвения 
процент като „парична рента“, извеждайки го от цената на земята. 
Затова и „естественото“ равнище на лихвения процент според него за-
виси от рентата, получавана от такова количество земя, което може да 
бъде купено от отдаваните в заем пари.11 

Отношение към парите и тяхното предназначение. 
В творчеството на У. Пети не се среща цялостен анализ на парите, но 
могат да бъдат намерени някои разсъждения за тяхната същност. В 
духа на меркантилистичната доктрина той приема парите като злато 
и сребро, чиято стойност зависи от количеството труд, изразходено за 
тяхното производство. Като стока със стойност, изразена чрез труда, 
парите служат за покупко – продажба, установяват и изразяват стой-
ността на другите стоки. Така Пети отрежда на парите ролята на ар-
битър на стойността на стоките, с което само загатва за тяхната функ-
ция мярка на стойността. В своя трактат пише: „Парите се преценяват 
като еднообразна мярка и образец за стойността на всички стоки. Бла-
годарение на своята делимост те служат за водене на отчетност.“12 С 
качеството на „образец на стойността“ за Пети парите трябва да имат 
устойчива стойност. В противен случай няма да могат пълноценно да 
изпълняват своята роля.  
По-нататък в своите разсъждения за парите, той обръща внимание на 
неудобството за търговията при паричния биметализъм и от голямото 
разнообразие от използваните към онзи момент монети. Неговата 
препоръка в това отношение е: за да могат парите да изпълняват 
пълноценно своята функция „мярка на стойността“, задължително 
трябва да са равни както по тегло и чистота на метала, така и по фор-
ма. 
От научна гледна интересни са вижданията на Пети и за практиката 
на използване на „непълноценни“ пари. Приемайки парите с техния 
обективен характер, той отхвърля като илюзорни проектите и надеж-
дите за икономически просперитет чрез прилагането на такива пари. 
По-конкретно, те с нищо не могат да допринесат за растежа на богатс-
твото и на практика предизвикват повишение цените на стоките и 

                                                           
11 Пак там, с. 41 – 44. 
12 Пак там, с. 85, 124. 
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един „твърде неприятен и неравномерен начин за облагане на насе-
лението“13. 

Размишленията на Пети за парите са насочени към избягване на зае-
мането на твърда меркантилистична позиция на фетишизиране. В 
ранните си творби той ги приема в духа на монетаризма (ранен мер-
кантилизъм), но на по-късен етап преосмисля тези си възприятия. 
Една силна за времето си идея е твърдението, че и недостигът, и из-
лишъкът на пари са еднакво вредни. Според него, една страна може 
да бъде богата и с малко пари, ако тя „… постоянно ги превръща отно-
во и отново в различни стоки с голяма изгода за себе си…“14 Ето защо, 
Пети поставя въпроса за количеството пари в обръщение. В разработ-
ката „Трактат за таксите и налозите“ той споменава за необходимостта 
от създаването на обективен закон за количеството пари в обръщение 
и прави опит за неговото формулиране. Количеството пари, необходи-
ми за стоково обръщение трябва да са в отношение със съвкупните 
разходи за покупка на стоките и с честотата на паричния оборот. 
В своята цялост възгледите на У. Пети изиграват важна роля в исто-
рията на икономическата мисъл. Той подготвя почвата за разработва-
не на бъдещите цялостни теории за икономическите категории. С дру-
ги думи, поставя основите на бъдещата политическа икономия.  
1.3. Корени на класическата политическа икономия във Франция. 
Идеи на Пиер льо Пезан дьо Буагилбер. 
Поемането по пътя на капиталистическото развитие от Франция през 
ХVІІ век не е свързано с разгръщането на такива радикални промени, 
като в Англия. Основна причина за това са закостенелите феодални 
отношения, които френският абсолютизъм изкуствено и насилствено 
задържа. В резултат френската търговско – промишлена буржоазия 
не успява да заеме водещо място в обществено – стопанския живот на 
страната. Процесът на обуржоазяване на аристокрацията не протича 
така бързо, както в Англия, запазвайки в същото време пълен моно-
пол над собствеността на земята.  
По времето на Людовик ХІV капиталистическата манифактура във 
Франция отбелязва най-големите си успехи. Тя се развива при усло-
вията на меркантилистичната политика на феодалната държава, 
провеждана от финансовия министър Жан Батист Колбер. Както ста-
на ясно вече в предходната глава, Колбер подчинява на нейните цели 
цялата външна и вътрешна икономическа политика, за да донесе по-
голямо богатство на монархията.  

                                                           
13 Пак там, с. 73. 
14 Пак там, с. 85. 
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В този период френската капиталистическа промишленост среща се-
риозни затруднения. Подкрепяният от интересите на абсолютизма 
меркантилизъм не създава предпоставки за формирането на вътре-
шен национален пазар и пазар на труда. Изкуствено поддържаната от 
държавата цехова система спъва създаването на едри промишлени 
предприятия в големите градове. Сериозни препятствия в това отно-
шение са и: държавната регламентация на промишлеността и търго-
вията, вътрешните мита, областните различия в монетите, архаични-
те правови норми, монопола на търговските компании и пр.  
След претърпените от Франция големи военни поражения, в началото 
на ХVІІІ век, от успехите на меркантилизма, колониалните владения 
и завоюваните външни пазари не остава почти нищо. Експортната 
промишленост и външната търговия губят своето приложение. Тяхно-
то развитие и поддържане, воденето на непрекъснати войни и коло-
ниалната политика носят на страната огромни финансови загуби. За-
губите са покривани основни чрез данъчно разоряване на селското 
стопанство. Всичко това, наред с продължителната политика на ниски 
цени на зърното и забрана за експорта му, превръщат земеделието в 
изключително непроизводителен и ниско доходен отрасъл. В резултат 
селското стопанство в аграрна Франция е докарано до пълен упадък, а 
селячеството, наброяващо около 90 % от тогавашното население на 
страната, изпада в бедствено положение.  
Тази историческа картина не остава неотразена от икономическата 
мисъл във Франция. Разложението на меркантилизма и зараждането 
на класическата политическа икономия се свързват с възгледите на 
френския мислител и общественик Пиер льо Пезан дьо Буагилбер 
(1646 – 1714 г.). Основен акцент на неговите идеи е поставен върху 
пагубната политика на френския меркантилизъм и упадъкът на селс-
кото стопанство. За разлика от У. Пети, който отразява постепенното 
навлизане на търговския капитал в промишлеността, Буагилбер чер-
тае прехода към икономически идеен класицизъм с рязка критика на 
меркантилизма в защита на селското стопанство от позициите на за-
раждащата се буржоазия. 
Сред по-стойностните от идейна гледна точка творби на Буагилбер 
могат да се посочат: „Франция в подробности“ (1695 г.), „Положението 
във Франция“ (1707 г.) и „Дисертация върху природата на богатството, 
парите и налозите“. В тях той застъпва тезата, че богатството на на-
цията се състои от материални потребителски вещи и преди всичко от 
продуктите на земеделието. За да бъде страна богата откъм такива 
продукти, трябва селското стопанство да се покровителства и поощря-
ва. Така критикува остро меркантилната политика на финансовия 
министър Колбер,с което апелира за спазване на естествените закони 
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на икономиката. Неговият аргумент е, че само на природата принад-
лежи правото да регулира стопанския напредък.  
Подобно на редица свои съвременници, в дух на противопоставяне на 
феодалния режим, Буагилбер предлага да се извърши такава фис-
кална реформа, която силно би подкопала системата от феодални да-
нъци и тегоби.  
Поставяйки в центъра на икономическата мисъл производството, по-
добно на Пети, Буагилбер поставя началото на трудовата теория за 
стойността, но със своя собствена интерпретация. За него в основата 
на пазарната цена на стоката стои нейната „справедлива цена“ или 
„истинска стойност“. Последната припокрива с изразходвания за про-
изводството на стоката труд. Нещо повече, „истинската стойност“ той 
разбира като правилната пропорция, в която трудът се разпределя 
между отраслите на производството. Такова правилно разпределение 
може да се постигне в условията на свободна пазарна конкуренция 
между отделните стокопроизводители. В тази връзка Буагилбер прави 
предположение за величината на стойността, свързвайки нейното оп-
ределяне с разходите за работни време.  
Заставайки твърдо на антимеркантилистични позиции, Буагилбер се 
стреми да игнорира парите, без да осъзнава тяхната неизбежност. За 
него златото и среброто са внесени в търговията единствено като сред-
ство, подпомагащо размяната на стоките. В парите той вижда източ-
ника на всички злини за обществото и затова пледира за премахване-
то им. Важни са единствено стоковото производство и свободната раз-
мяна.  
Независимо от крайната позиция, която заема спрямо паричната 
форма на стойността, именно тя насочва Буагилбер към производство-
то. Там той успява да приравни стойността с мярката на труда – ра-
ботното време. Това е негова основна заслуга в по-нататъшното разви-
тие на икономическата наука. 

ІІ. Класическата политическа икономия в зрял вид 
Основите на класическата политическа икономия се поставят с идеите 
на У. Пети в Англия и на Буагилбер във Франция. Нейната сърцеви-
на е трудовата теория за стойността. Икономическите възгледи на 
двамата велики мислители не прерастват в стройна икономическа 
система, представяща в пълнота капиталистическото стопанство. През 
ХVІІ век опит за нейното изграждане прави Фр. Кене, но и неговата 
физиократическа доктрина остава по-скоро буржоазно икономическо 
учение във феодална обвивка. Онова, което не ѝ достига е липсата на 
цялостна теория за стойността.  
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Въпреки това, основите са поставени и надграждането неминуемо 
настъпва. Великите английски икономисти Адам Смит и Дейвид Ри-
кардо попълват пъзела на икономическите идеи, превръщайки ги в 
стройна система за изучаване на капиталистическото стопанство от 
непосредствените позиции на прогресивната буржоазия. Неслучайно 
двамата достолепни представители на икономическата мисъл са оп-
ределяни от изследователите като корифеи на зрелия класицизъм.  
Ако трябва с едно изречение да се представи трансформацията на 
икономическото знание от обикновени размишления до напълно изг-
радена научна система, то би имало следния вид. Класическата поли-
тическа икономия започва при У. Пети и Буагилбер, преминава през 
първата буржоазна теоретична система от периода на развитата ма-
нифактура на А. Смит и доби своя разцвет през епохата на индустри-
алния преврат в икономическото учение на Д. Рикардо. 
В края на ХVІІ век, в периода между У. Пети и епохата на А. Смит, 
Англия значително променя своя икономически облик. Налице е 
трансформация от аграрна към индустриална страна. Процесът на 
първоначалното натрупване на капитала е окончателно завършен и е 
в ход модерното капиталистическо натрупване. Посредством приема-
нето на редица стопански закони, парламентът на Англия създава ос-
новата за нейното превръщане в мощна капиталистическа сила, без 
сериозен конкурент на международната сцена. При тези условия ця-
лостната либерализация на страната във вътрешен и в международен 
аспект я тласка към нейния по-нататъшен просперитет.  
Историята на икономическата мисъл свидетелства, че епохата на зре-
лия класицизъм бележи своето начало с творчеството на Адам Смит. 
Той преработва натрупаното до този момент наследство на по-старите 
класици и на буржоазните физиократи и го доразвива. В тази си рабо-
та, Смит не извършва механично съчетаване на идеи, а критично 
анализира и преосмисля постиженията на предшествениците, създа-
вайки по този начин една оригинална теоретична система. Важен не-
ин белег е здравата ѝ основа, а именно – трудовата теория за стой-
ността. Нещо повече, използвайки я, той се освобождава от мерканти-
листичните заблуди на Пети. За Смит източник на богатство е трудът, 
впрегнат в производство, независимо от неговия вид и от отрасловото 
му приложение. Така отхвърля, от една страна, меркантилистичната 
теза, че обръщението е главен източник на богатство, а от друга – ед-
ностранчивото физиократическо разбиране, че само трудът в земеде-
лието е производителен.  
В методологически план Смит е привърженик на принципите на „ес-
тествения ред“ в стопанския живот на обществото. Той подема и до-
развива мотото на физиократите „Laissez faire, laissez passer“, но вече 
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на основата на едно чисто буржоазно разбиране за икономическия 
живот, признаващо труда във всички отрасли на производството, но 
все пак отдаващо приоритет на капиталистическата манифактурна 
промишленост.  
Истинско идейно съзряване в разбиранията на А. Смит настъпва през 
втората половина на ХVІІІ век. Тогава на бял свят излизат неговите 
класически произведения. Моментът не е случаен – навечерието на 
индустриалния преврат в Англия. Той вече е станал свидетел на пър-
вите технически изобретения, особено в памучната промишленост. 
Посреща с възторг тези нововъведения и вижда в тях залог за проспе-
ритет на едрото производство. Въпреки напредничавите си разбира-
ния, Смит е определян от изследователите като икономист на мани-
фактурния период от световната стопанска история, като теоретик на 
едрата капиталистическа манифактура с нейното техническо разде-
ление на труда. За него разделението на труда от такъв тип гаранти-
ра нарастване на производителността и перспектива за увеличение на 
богатството. 
2.1. Адам Смит – основоположник на същинската класическа 
политическа икономия. 
Адам Смит е роден през 1723 г. в шотландското градче Къркълди в 
семейството на митнически чиновник. Първоначално учи в универси-
тета в Глазгоу, а по-късно в Оксфорд. Полученото солидно образова-
ние е предпоставка през 1748 г. да му бъдат възложени лекции по ри-
торика и литература в Единбургския университет. По-късно в 1751 г. 
води самостоятелен курс от лекции по логика и нравствена философия 
в Глазгоу. Пристрастията му към философските съждения намират 
своя естествен апогей в излязлото на бял свят през 1759 г. произведе-
ние „Теория на нравствените чувства“. С него Смит печели известност 
сред съвременниците си.  
Неговата популярност като учен го привлича към съществуващия ве-
че в Глазгоу клуб по политическа икономия. Вниквайки в идеите на 
мислителите от ХVІІ и ХVІІІ век, Смит формира своя позиция за сто-
панския живот на обществото. По време на пребиваването си във 
Франция през 1765 г. се запознава с цвета на физиократическата 
школа – Кене, Тюрго, дьо ла Ревиер и Дюпон дьо Немур. Освен това, 
като последователен привърженик на натурфилософията, се впечат-
лява от възгледите на Дидро и Д`Аламбер. Срещите му с такива бе-
лежити личности оказват огромно влияние за формирането на него-
вите обществени и икономически разбирания.  
След завръщането си в родината цели 12 години Смит работи върху 
епохалното си произведение „За природата и причините за богатство-
то на народите“, публикувано през 1776 г. То става известно на широ-
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ката публика със заглавието „Богатството на народите“15. Идеите, ко-
ито споделя в произведението, му носят славата на световен иконо-
мист далеч зад пределите на Великобритания. Историята на полити-
ческата икономия познава малко икономисти, съчиненията на които 
остават актуални завинаги и предопределят развитието на икономи-
ческата наука в бъдеще. Неслучайно на А. Смит е дадено прозвището 
„шотландският мъдрец“.  
Методология на изследванията на Адам Смит. 
В своя творчески път Смит изследва две страни на човешката природа 
– нравствената и икономическата. На първата е фокусирал възгледи-
те си в „Теория на нравствените чувства“, а втората – в „Богатството 
на народите“. При изследването на нравствения свят на човека, негов 
изходен пункт е симпатията, която дефинира като съпричастие към 
това, което се случва с другите. Разбиранията за икономическата 
страна на човешката природа се градят около егоизма. Двете страни 
на човешката природа бележитият учен изследва в съвкупност. Зато-
ва и нравствените, а и стопанските явления обяснява натуралисти-
чески, извличайки ги от човешката природа. Смит дуалистически 
приема, че нравственият свят на човека се направлява от алтруистич-
ни подбуди, а стопанският – от егоистични.  
На основата на тези двойнствени разбирания Смит разглежда общес-
твото като съюз за размяна, в основата на който лежи размяната на 
различни видове труд. Именно склонността на хората към размяна, 
той определя като фундаментално свойство на човешката природа. 
Когато хората си оказват услуги едни на други, те разменят труд и 
продукти на труда, водени от личния си интерес и личната си изгода. 
От гледна точка на егоистичната му природа, той представя индивида 
като „икономически човек“ (homo economicus). Преследвайки своите 
интереси, по най-ефективен начин човек спомага и за интересите на 
обществото. Последните са свързани с растежа на производителните 
сили и на богатството.  
По начало идеята на Смит за икономическия човек е абстрактна, но в 
развитието на своята методология започва да го отъждествява с пред-
приемача – капиталист. В стремежа си, колкото се може по-изгодно да 
използва своя капитал, предприемачът в толкова по-голяма степен 
допринася за стопанския прогрес на обществото.  
При определяне на силата, която направлява сложното стопанско 
взаимодействие между хората, той използва словосъчетанието „неви-
дима ръка“ (invisible hand). „Невидимата ръка“ разпределя съвкупния 

                                                           
15 Вж. Смит, А. Богатство на народите. ИК „Рата“, С., 2006. 
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обществен продукт. Чрез нея Смит отстоява тезата, че икономическите 
явления се подчиняват на стихийни и обективни закони. Условията, 
при които действието на тези закони се осъществява най-ефективно, 
приема по физиократически като „естествен ред“. Това понятие за 
Смит и последователите му двойнствен смисъл. От една страна, те го 
разглеждат като теоретичен модел на икономиката на свободната па-
зарна конкуренция, а от друга – като принцип на стопанската поли-
тика. В този смисъл, понятията „естествен ред“, „естествени закони“, 
„естествена свобода“, „свободна игра на стопанските сили“, „ненамеса 
на държавата в икономическия живот на обществото“, за Смит са ус-
ловия за ръст на богатството и благосъстоянието.  
В унисон с разбиранията си за „естествения ред“ в икономиката шот-
ландският мъдрец определя задачата на политическата икономия в 
две посоки. Първо, в позитивен план, анализ на обективната иконо-
мическа реалност и разкриване закономерностите на нейното разви-
тие. На второ място, с нормативна насоченост, разработване на препо-
ръки за икономическа политика на фирмите и държавата.  
Прилаганият от У. Пети и Фр. Кене метод на логическата абстракция, 
намира своето естествено продължение и развитие и при А. Смит. Чрез 
него той се опитва да проникне в същностните вътрешни връзки на яв-
ленията и да разкрие под външното и повърхностното им проявление 
техните дълбоки закономерности. Въпреки заявената по този начин се-
риозна научна насоченост, методът на Смит страда от някои недостатъ-
ци. Например, в него се дава израз едновременно както на дедуктив-
ния, така и на индуктивния изследователски подход. При това резул-
татите от дедуктивното изследване често влизат в противоречие с ин-
дуктивното. Посредством дедуктивното изследване той разкрива вът-
решните закономерности и физиологията на икономическия живот, 
преминавайки от външни признаци към вътрешни връзки. Заедно с 
това, на места в идейната си конструкция, Смит определя като закон 
външната, повърхностната видимост, като се увлича в описание и вън-
шно емпирично изследване и категоризиране на явленията. На тази 
основа издига тезата, че в основата на разменната стойност лежи ове-
щественото количество труд в различните стоки. По-нататък, обаче, 
стъпвайки на позицията, че стоковата стойност се разпада на доходи 
(работна заплата, печалба и рента), той прави следния извод: стойност-
та се образува от доходите. В крайна сметка, това противоречи на пър-
воначалната му позиция за труда като стойностно образуващ фактор.  
Разделението на труда, размяната и парите в концепцията на Адам Смит. 
Ролята на труда, като фактор за растежа на богатството, се изяснява 
от Смит още във въведението на „Богатството на народите“. Там той 
разкрива основната си теза за труда, приемайки го за един от най-
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важните двигатели на икономическото развитие.16 Затова в книга 
първа на произведението си започва изложението с проблема за раз-
делението на труда, който преминава като нишка и намира своето 
развитие във всички останали части.  
Поставяйки въпросът за разделението на труда в центъра на изслед-
ването, Смит привежда, станалият христоматиен, пример за мани-
фактурата при производството на топлийки17. На основата на специа-
лизацията на работниците и разделянето на операциите между тях, 
многократно нараства производителността на труда и обема на про-
дукцията. Увеличаването на производителността на труда Смит свър-
зва с обстоятелството, че в следствие на неговото разделение се пови-
шават уменията, ловкостта и изкуството на отделния работник. Освен 
това, спестява се времето за преход от една работа (операция) към 
друга. Така се създават условия и се намират инструменти и машини, 
които позволяват на един работник да изпълнява дейностите на пове-
че работници.  
Казаното ни дава основание да посочим, че Смит категорично отстоя-
ва позицията – увеличението на производителността на труда е ре-
зултат от разделението на труда. Той смята, че обемът на производст-
вото и потреблението на всеки народ зависи от два фактора. От една 
страна, това е броя на населението, извършващо производителен труд, 
а от друга – равнището на производителност на труда. На тази основа, 
според него, предпоставка за увеличаване богатството на народите и 
за техния икономически напредък не са непосредствено географските 
и природните условия, а по-високата степен на разделение на труда и 
производителната сила на националните трудови ресурси.  
В своите разсъждения Смит не прави разлика между манифактурно и 
обществено разделение на труда. Цялото общество приема за една ог-
ромна манифактура. Разделението на труда в тази манифактура, спо-
ред него, е всеобща форма на сътрудничество и взаимодействие между 
хората. От своя страна манифактурното разделение в същност е тех-
ническо разделение на труда на хора, обединени в производството на 
една обща стока. Общественото разделение на труда е разделение 
между отделни стокопроизводители. Обединението на двете се постига 
на пазара. Погледнато в исторически план, може да се каже, че ма-
нифактурното разделение на труда е много по-късно възникнала 
форма.  
От изследователска гледна точка интерес представлява позицията на 
Смит за връзката между разделението на труда и размяната. В него-
                                                           
16 Вж. Смит, А. Богатство на народите. ИК „Рата“, С., 2006, с. 5 – 7. 
17 Пак там, с. 11 – 12. 
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вите разбирания размяната е вътрешно присъща на човека склонност, 
породена от потребността му да общува със себеподобни. От своя стра-
на, размяната разглежда като предпоставка за възникване на разде-
лението на труда.18 По-нататък в своята концепция Смит приема, че 
развитието и усъвършенстването на разделението на труда и разши-
ряването на размяната са два едновременно протичащи взаимообвър-
зани процеса, които се самозадвижват. В тази връзка, той споделя из-
дигнатата още от Ксенофонт идея, че колкото по-широк е пазарът, 
толкова по-развито е разделението на труда, и обратно. Широтата на 
пазара, от своя страна, разглежда като зависима от гъстотата на насе-
лението на дадено място и от удобните транспортни комуникации, 
свързващи различните места на този пазар.19 

При самозадвижването на размяната и разделението на труда, Смит 
приема за необходимост наличието на пари. От такава позиция разг-
лежда и тяхната същност. Според него, огромната част от своите нуж-
ди хората могат да удовлетворяват посредством размяна на произве-
денията си. Ето защо приема появата на парите като естествено явле-
ние. По-конкретно, те стихийно се отделят от стоковия свят в резултат 
на постепенното преодоляване на пречките пред размяната, произти-
чащи от прекия продуктообмен. От такава позиция за Смит парите не 
са плод на някакъв съзнателен договор или на избирателната дейност 
на отделна личност.  
Анализирайки парите и тяхното възникване и предназначение, шот-
ландският мъдрец им отрежда само една функция – средство за обръ-
щение. Той ги приема като обикновена стока, която е най-търсена и 
следователно е най-удобна. Парите за него са техническо средство за 
обръщение, което облекчава хода на икономическия прогрес, и поради 
това ги нарича: „велик двигател на обръщението“ и „велико оръдие на 
търговията“.20  

Теория за стойността на Адам Смит. 
В основата на възгледите на Смит за стойността лежи трудовата тео-
рия. Затова в центъра на разбиранията му стои тезата, че стойността 
на стоката се определя от изразходвания за нейното производство 
труд. На тази основа размяната им се извършва в съответствие с вло-
женото в тях количество труд.  
Тръгвайки от предположението, че трудът определя стойността на 
стоките, Смит прави значителна крачка напред като я обвързва с ре-
ално съществуващата тогава система на стоково – парична размяна и 
                                                           
18 Пак там, с. 19 – 22. 
19 Пак там, с. 23 – 27. 
20 Пак там, с. 28 – 34. 
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с ценообразуването в условията на свободна пазарна конкуренция. 
Неговият най-съществен принос е в направеното за първи път в исто-
рията на икономическата мисъл до този момент разграничение на по-
нятията „потребителна стойност“ и „разменна стойност“ на стоката. 
Под потребителна стойност разбира полезността на даден предмет, а 
под разменна – възможността, която дава притежанието на даден 
предмет да се купят за него други предмети.21 Разменната стойност 
той определя посредством труда, вложен за нейното производство. Във 
връзка с това признава равнозначността на всички видове производи-
телен труд при създаването на стойност. При количественото съотно-
шение на една стока към друга, стойността се проявява като разменна 
стойност, а при достатъчно развито стоково производство в парична 
форма – като пари. По такъв начин Смит преодолява едностранчивия 
подход на У. Пети към стойността, който я разглеждаше единствено в 
нейната парична форма, създавана от особен вид труд – този за добив 
на злато и сребро. Неговото внимание е преди всичко върху труда като 
количествена мярка на стойността, проявяваща се в разменните от-
ношения, а от там и в цените. От такава позиция Смит споделя, че ве-
личината на стойността се определя не от фактическите разходи на 
труд на отделния стокопроизводител, а от тези разходи, които са нап-
равени в средни производствени условия при дадено състояние на об-
ществото. С други думи, величината на стойността зависи от общест-
вено признатите разходи на труд. За него квалифицираният и слож-
ният труд създават повече стойност за единица време, отколкото нек-
валифицирания и прост труд. 
Съществен принос на Смит за изграждането на теорията за стойност-
та в политическата икономия има идеята му за „естествената“ и „па-
зарната“ цена на стоките.22 Под „естествена“ цена той разбира парич-
ния израз на стойността. „Пазарната“ цена е тази, по която обикнове-
но стоките се продават. Тя може да бъде по-висока или по-ниска от ес-
тествената и се регулира от съотношението между търсенето и пред-
лагането на стоката.  
При оформянето на своята трудова теория за стойността Смит не е 
достатъчно последователен. От една страна стои водещото му разби-
ране, че стойността на стоката се определя от количеството труд, вло-
жен за нейното създаване. От друга страна, въвежда в разсъжденията 
си и втора гледна точка, според която стойността се определя от коли-
чеството труд, което може да се купи за дадена стока. В условията на 
просто стоково производство, когато не е имало наемен труд и стокоп-
роизводителите изцяло присвояват продукта на своя труд, при размя-
                                                           
21 Пак там, с. 45 – 49. 
22 Пак там, с. 60 – 68. 
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ната действително е налице покупка на труд с труд. Например, тъка-
чът разменя парче плат за чифт ботуши. При това платът струва тру-
да на обущаря. Следователно, трудът на обущаря се купува от овещес-
твения труд на тъкача. С преминаването към манифактурно произ-
водство възникват наемните отношения, което усложнява ситуацията. 
В случай, че тъкачът е наемен работник, стойността на произведения 
плат и стойността на неговия труд вече стават две различни неща. 
Парчето плат струва, както преди чифт ботуши, но трудът на тъкача 
струва по-малко от обувките, защото е получил част от стойността на 
труда.  
В своите размишления върху стойността на стоките Смит отбелязва ед-
но важно противоречие. Според него, между наемния работник и пред-
приемача – работодател законът на еквивалентността се нарушава. Той 
вижда това в несъответствието между заплатения труд на работника и 
стойността, която той създава. На практика Смит не може да обясни, 
защо се нарушава принципът на еквивалентността. Но все пак отбеляз-
ва, че стойността на стоката се определя от труда само в условията на 
просто стоково производство. Следователно, при тези обстоятелства от 
постановката за купуваемия труд стойността вече се определя и отъж-
дествява с дохода. С появата на частната собственост върху земята и с 
натрупването на капитала продуктът на труда вече не принадлежи из-
цяло на работника. Доходът или цената, получена за този продукт, ра-
ботникът трябва да дели с притежателя на капитала, който му дава ра-
бота. В такива условия, доходът вече е съвкупност от три елемента – 
работна заплата, печалба и рента, при което стойността на стоката за 
Смит се представя като съставена от трите вида доход. Ето защо прие-
ма, че работната заплата, печалбата и рентата са трите първоизточни-
ка на всяка разменна стойност. Това разбиране влиза в противоречие с 
трудовата теория за стойността, където последната се формира от коли-
чество труд, а не от доходи. Тук очевидно Смит смесва разпределението 
на стойността с нейното образуване. От позицията, че част от стойността 
се разпределя като печалба и рента, той прави следния извод – коли-
чеството труд за изработване на дадена стока не е единственото условие 
за определяне на нейната стойност. 
Теорията на Смит за стойността като формирана от трите дохода има 
огромно влияние в историята на икономическата мисъл. Тя създава 
възможности за разглеждане на капиталистическото производство като 
сътрудничество на три равноправни фактора – труд, капитал и земя.  
Възгледи на Смит за общественото разслоение и доходите. 
А. Смит разглежда обществото като съставено от три основни прослой-
ки. Прослойката на земевладелците притежава основното производст-
вено средство – земята. В резултат те получават доход във вид на по-
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землена рента. Рентата се представя като арендно заплащане за пол-
зването на земята, отдавана в аренда на фермерите – капиталисти. 
Прослойката на капиталистите владее другите производствени средс-
тва – сгради, оборудване, транспортни средства, ферми, запаси от су-
ровини и др. Освен това, те наемат работници и получават доход във 
вид на печалба. Когато арендуват земя, част от печалбата те предават 
във вид на поземлена рента. Този пример може да бъде отнесен и към 
капиталистите в добивната промишленост, арендуващи рудници.  
Научна заслуга на Смит е фактът, че не прави разлика между капи-
талистите, заети в промишлеността и в земеделието, каквато е налице 
при физиократите. Сред капиталистите, обаче, отделя тези, които от-
дават в заем паричен ресурс на тези в промишлеността. Доходът от 
заемния капитал, под формата на лихва, той разглежда като част от 
печалбата на промишлените капиталисти, отдаващия за ползването 
на заемните средства.  
Третата основна прослойка за Смит е съставена от наемни работници, 
които не разполагат със собственост, носеща им доход.  
В представите на Смит обществото не се отъждествява напълно с тези 
прослойки. Цялостната картина на разслоението допълва с групи, за-
емащи промеждутъчно положение от гледна точка на характера на 
техните доходи. Ако доходите на основните прослойки приема за пър-
вични, то доходите на промеждутъчните групи са вторични. Послед-
ните имат статута на преразпределени доходи, чийто източник е пе-
чалбата, рентата или работната заплата.  
Възгледи за работната заплата. 
В неговия идеен дискурс работната заплата е трудов доход на работ-
ника. В условията на просто стоково производство доходът от труд се 
отъждествява със стойността на продукта. При капиталистическото 
производство работната заплата е част от стойността на създадения 
продукт. Заедно с това Смит разглежда работната заплата като цена 
на труда, продаден на капиталиста.23  

Трудът се третира като стока със същите характеристики като всяка 
друга. Затова и за нея шотландския мъдрец определя „естествена“ и 
„пазарна“ цена. Като последовател на идеите на Пети и Кене, Смит 
отстоява тезата, че размерът на работната заплата зависи от стойност-
та на необходимите жизнени средства за съществуването на работни-
ка и неговото семейство. Изследвайки структурата на необходимите за 
живот средства, стига до извода, че тяхната най-долна граница е фи-
зическият минимум. В страни, които бележат бърз стопански напре-
                                                           
23 Вж. Смит, А. Богатство на народите. ИК „Рата“, С., 2006, с. 69 – 72. 
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дък работната заплата освен минимума, включва и друга съставка от 
средствата за живот, чийто размер се определя от установилите се 
норми на потребление и традиции. 
Като ревностен последовател на идеите за „естествения ред“, Смит 
идентифицира работната заплата в тясна зависимост от законите на 
пазара. Пазарният механизъм удържа естествената работна заплата 
на определено равнище, като ограничава отклоненията на фактичес-
ката заплата от това ниво. При значително увеличение на работната 
заплата над естественото равнище, раждаемостта се повишава и броят 
на отгледаните деца расте. Заедно с това расте и предлагането на труд 
и конкуренцията между работниците. Вследствие нормалното равни-
ще на работната заплата се понижава, което предизвиква обратна 
тенденция – спад на раждаемостта, увеличаване на детската смърт-
ност, съкращаване на предлагането, засилване на конкуренцията 
между предприемачите. Краен резултат от този процес ще е повише-
нието на работната заплата отново. 
За разлика от У. Пети и от физиократите, Смит е на позицията, че ра-
ботната заплата трябва да бъде висока. Това би подпомогнало постъ-
пателното развитие на икономиката и растежа на благосъстояние. 
Защото високата работна заплата стимулира растежа на производи-
телността на труда, което на свой ред усилва натрупването на капи-
тал и предизвиква ръст при търсенето на труд.  
Идеи за печалбата на Адам Смит. 
В концепцията на Смит като икономическа категория печалбата се 
свързва с появата на капитала. На тази основа я приема за истори-
ческа категория и представя условията, при които тя възниква. От по-
зиция на трудовата теория за стойността печалбата е част от стойност-
та на продукта на труда. В конкретен вид тя е разлика между добаве-
ната от труда на работника стойност и работната заплата. С други ду-
ми, нарича я свръхдоход или принадена стойност.24  

От друга страна, печалбата Смит възприема като остатък от стойност-
та на продукта на труда след изплащане на рентата и процента. Това 
всъщност е предприемачески доход на функциониращия капиталист. 
В тази връзка той отхвърля мнението, че печалбата е разновидност на 
работната заплата, която възмездява труда на предприемача. За да 
аргументира тази своя позиция, подчертава, че размерът на печалба-
та не се определя от количеството, тежестта или сложността на предп-
риемаческия труд, а от размера на прилагания в предприятието ка-
питал.25 
                                                           
24 Пак там, с. 91 – 94. 
25 Пак там, с. 97 – 98. 
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В съответствие с разбирането си за стойността като съставна на трите 
дохода Смит застава на друга позиция. При нея той разглежда печал-
бата като резултат на целия авансиран капитал. Печалбата трябва да 
бъде пропорционална на вложения капитал – равни капитали носят 
еднакви печалби. По този начин, влизайки в противоречие с първона-
чалното си мнение, Смит вече представя печалбата като част от про-
изводствените разходи.26  

От представените разбирания на Смит за печалбата може да се нап-
рави заключението, че макар и противоречиви по същност, те са осно-
вата за бъдещото развитие на икономическата мисъл. Първият вари-
ант е доразвит от Карл Маркс в неговата концепция за произхода и 
същността на принадената стойност, а вторият служи за основа на 
множество съвременни теоретични модели, при които печалбата се 
извежда от приноса на капитала в производствения процес.  
Рентата в идейната концепция на Адам Смит. 
В своите разбирания Смит е противник на крупното земевладение и 
отстоява тезата, че доходите на едрите поземлени собственици имат 
паразитен характер. В поземлената рента, като доход, той вижда ня-
кои елементи на монопол, но не дава дефиниция на свързаната с него 
диференциална рента. Все пак отбелязва наличието на различия 
между отделните участъци земя по плодородие и местоположение, 
както и че тези различия могат да бъдат причина за образуването на 
диференциална рента. Тези негови възгледи не са оформени в самос-
тоятелна концепция.  
В неговите разбирания за рентата могат да бъдат откроени четири 
противоречащи си обяснения.27 Първо, придържайки се към трудова-
та теория за стойността, Смит характеризира рентата като нетрудов 
доход, който се удържа от стойността на продукта на труда в полза на 
земевладелеца. От тази гледна точка, за него рентата е излишък от 
стойността над работната заплата и средната печалба на фермера – 
капиталист.  
Второто разбиране за рентата е развито на основата на теорията за 
трите фактора и доходите от тях. Както работната заплата се предста-
вя като естествено възнаграждение за труда, печалбата – възнаграж-
дение за капитала, така и рентата е естествено възнаграждение или 
цена за ползването на земята.  
Обръщайки внимание на монополния характер на собствеността вър-
ху земята, Смит формулира и трети възглед. Той се състои в тезата, че 

                                                           
26 Пак там, с. 99 – 101. 
27 Пак там, с.146 – 178. 
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поземлената рента е монополна цена. На практика, обаче, като обра-
зуваща се в обръщението монополната цена се отъждествява с рентата 
само в отделни частни случаи.  
Повлиян от разбиранията на физиократите, Смит демонстрира и чет-
върти възглед за рентата. Изначално той не споделя физиократичес-
ките дефиниции за стопанските явления, но се придържа към тезата, 
че земята не само доставя потребителни стойности, но и участва в съз-
даването на разменна стойност. Така Смит разглежда рентата като 
резултат на природата, който остава под формата на излишък след 
приспадане на всичко, произведено от човека. В същата посока под-
чертава, че трудът е особено производителен в земеделието, защото 
заедно с човека тук работи и природата, което е източник на поземле-
на рента.  
Теория за капитала на Адам Смит. 
В теоретичната конструкция на Смит няма единно становище за ка-
питала. От една страна, той представя капитала като стойност, дава-
ща прираст. От друга страна, разглежда капитала като запас от пред-
мети, необходими за по-нататъшното производство. Докато първата 
теза за капитала остава неразвита и в крайна сметка я изоставя, око-
ло втората се изгражда теорията му.28 Чрез втората гледна точка на 
капитала се гледа като на източник на печалба.  
Ако физиократите гледат на капитала „ограничено“, т. е. като произ-
водителен е само капиталът, ангажиран в земеделието, то Смит прео-
долява разчупва тази теза. По-конкретно, той обединява всички видо-
ве капитал и не вижда различия между тях според сферата на прило-
жение. За него всеки капитал е източник на доход, но не отчита, че 
при движението си преминава през три форми – парична, производи-
телна и стокова. Затова му е чуждо разбирането, че търговският капи-
тал е обособила се форма на промишления капитал, чийто източник 
на печалба е печалбата от промишления капитал.  
В своята система за обяснение на капитала Смит прави опит да раз-
вие понятията „основен“ и „оборотен“. Според него, критерий за това 
разграничение е начинът, по който отделните части от капитала носят 
печалба. Основният капитал е онази част от капитала, която носи пе-
чалба без да сменя собственика си или без по-нататъшно обръщение. 
Оборотният е частта от капитала, която изпълнява същата функция 
за собственика като „постоянно го напуска в една форма и се връща 
при него в друга“29. 

                                                           
28 Пак там, с. 257 – 258. 
29 Пак там, с. 264 – 266. 
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В групата на основния капитал Смит отнася: машините и оръдията на 
труда; сградите и постройките за производствени и търговски цели; 
различните видове мелиоративни съоръжения, увеличаващи пригод-
ността за обработка на земята; придобитите от учения и тренировки 
навици и „полезните способности на членовете на обществото“. Към 
оборотния капитал той причислява: парите; суровите материали и по-
луфабрикатите, намиращи се в незавършеното производство; готови-
те, но нереализирани стокови запаси. Според него, връзката между 
двете форми на капитала се състои в това, че първият може да функ-
ционира и носи печалба единствено при участието на втория.  
Това разбиране на Смит не показва особеностите в оборота на двете 
форми на капитала и може да се определи като крачка назад в срав-
нение с постиженията на физиократите по този проблем. Преди всич-
ко грешката му се състои в разпространението на делението и в сфе-
рата на обръщението. Физиократите правят това деление единствено 
за капитала в производството, макар и само за земеделието. Нещо по-
вече, Смит допуска, че основният капитал не влиза в обръщение, до-
като физиократите приемат за обръщаеми всички форми на капитала. 
Елементите на основния капитал се обръщат постепенно и пренасят 
стойността си на части в процеса на своето използване и изхабяване, в 
продължение на множество производствени цикли. Числящите се към 
групата на оборотния капитал елементи пренасят стойността си изця-
ло в рамките на един цикъл. Следователно, различията между осно-
вен и оборотен капитал се свеждат до начина, по който се пренася 
тяхната стойност, а не, както твърди Смит, до начина на донасяне на 
печалба.  
Виждания за възпроизводството на обществения капитал.  
Капиталът, с който разполага отделния предприемач, представлява 
част от съвкупния обществен капитал. Процесът на възпроизводство 
на обществения капитал може да се осъществи, ако всички произведе-
ни от предприемачите стоки през определен период от време се реали-
зират напълно. Така капиталът би могъл да продължи своята произ-
водствена функция.  
От съдържателна гледна точка обществения капитал зависи от съв-
купността на съставящите го стоки, както по стойност, така и по нату-
ра. Напълно естествено е реализацията на една стока да възстановява 
разходите по нейното създаване. Според Смит, това, което се отнася за 
една стока, важи и за съвкупността от тях в националното стопанство. 
Ето защо, съвкупният годишен стоков продукт също би трябвало да 
включва възстановените средства за производство. В стойностен израз 
това са всички материални разходи, а по натура – различните средст-
ва и предмети на труда. С този свой възглед той допринася за разби-
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рането на възпроизводството на обществения капитал, като дава по-
нятия за „брутен“ и „чист“ доход. Под брутен доход има предвид цели-
ят годишен стоков продукт на жителите на една страна от земята и 
труда и включва в него всички материални разходи, в т. ч. и повтор-
ното отчитане на суровините и материалите в последвалите стадии на 
тяхната обработка. За чистия доход разбирането му е: това, което ос-
тава след приспадане на разходите за основен и оборотен капитал. С 
други думи, това е националния доход, възприеман от него като фонд 
за лично потребление.  
На основата на посоченото, съвкупният обществен продукт се разпада 
на две големи части: средства за производство и предмети за лично 
потребление. В съответствие с това целият обществен капитал, анга-
жиран в отраслите на стопанството, се диференцира на: 

• капитал, зает в отрасли, произвеждащи средства за производство; 
• капитал, зает в отрасли, създаващи предмети за потребление. 

Възгледи на Смит за производителния и непроизводителния труд.  
Проблемът за диференцирането на труда на производителен и непро-
изводителен е поставен от Смит с цел да се изясни какви видове труд 
предизвикват ръст на богатството на нацията.30 Под „производителен“ 
той разбира трудът, който създава стойност. В условията на капита-
листическа манифактура това едновременно означава труд, създаващ 
печалба. С други думи, производителен е трудът, за покупката на 
който са изразходва капитал. Обратно, труд, който се заплаща с доход 
за Смит е непроизводителен. По-конкретно, непроизводителен е труд, 
който не се въплъщава в някакъв продукт, а представлява услуга, чи-
ето предоставяне или производство съвпада с нейното потребление. За 
пример той сочи труда на домашния слуга.  
На практика идентифицирането на труда с материалния продукт, чи-
ето потребление продължава след като работата е приключила, не е 
задължително условие за производителния характер на труда. В под-
крепа на това виждане, може да се даде пример с транспортирането 
на продукция като вид труд, който представляват продължение на 
производството на продукта, но в сферата на обръщението. При тези 
условия трудът създава стойност, съответно печалба и следователно е 
производителен, макар да не се овеществява.  
Приносът на Смит за разбирането на двете категории труд е в тезата, 
че колкото по-малък е делът на непроизводителния труд в обществото, 
толкова по-бързо ще се увеличава общественото богатство, тъй като 
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хората прилагащи такъв труд се издържат от труда на производител-
ните работници.  
Виждания на Смит за външната търговия 
В областта на външната търговия Смит си поставя за задача, да до-
каже несъстоятелността на идеите на меркантилистите, че световното 
богатство е фиксирано и неограничената търговия между държавите 
забавя тяхното развитие. С други думи, за меркантилистите страните, 
които изнасят повече продукция печелят, защото получават в замяна 
повече злато и с това увеличават своето богатство. И още, страни, кои-
то внасят тази продукция от чужбина губят, защото плащат за нея със 
злато и така намаляват националното си богатство.  
Критикувайки меркантилистките разбирания, Смит си поставя за цел 
да докаже, че всяка страна може да спечели от развитието на външ-
ната търговия. Затова той създава своята теория за международната 
търговия, останала известна в икономическата наука като теория за 
абсолютните предимства. В нейната основа стои разбирането, че про-
изводството, а не обръщението е фундамент на търговския обмен. В 
този смисъл, всяка страна на базата на разполагаемите си ресурси 
(природни и създадени) се специализира в производството на такива 
стоки, за които има абсолютни предимства пред останалите. Тя ще 
разменя тези стоки срещу стоки на други страни, за създаването на 
които няма предимство. При това положение благосъстоянието на 
двете страни ще расте, защото спестеният труд в резултат на абсолют-
ните предимства ще дава възможност той да се използва за производ-
ството на повече специализирани стоки. Така в резултат на специали-
зацията и международната търговия нараства световното производст-
во и богатство.  
Важно условие за постигането на максимален ефект от международ-
ната търговия е да не се поставят никакви пречки пред нея. В това 
отношение Смит се спира на ограниченията, които прилагат страните, 
доказвайки, че в крайна сметка те принуждават потребителите да 
субсидират производителите, което противоречи на свободната игра 
на пазарните сили.  
От представените идеи на Смит може да се направи заключението, че 
голямата част от възгледите на великия шотландец и до днес не загу-
били своята актуалност. Дълбочината на неговия анали и проница-
телността, с която интерпретира стопанските процеси, дават основа-
ние той да се възприема като класик на икономическата мисъл. 
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2.2. Жан Батист Сей – основоположник на класическата политическа 
икономия във Франция. 
Основоположник на класическата политическа икономия във Фран-
ция е Жан Батист Сей (1767 – 1832 г.). Според изследователите на ис-
торията на икономическата мисъл неговата основна заслуга се състои 
в систематизирането и тълкуването на икономическите идеи на Адам 
Смит. Наред с това му се приписват и редица оригинални за времето 
си съждения и приносни моменти за оформянето на икономическата 
наука. Негова е,например, известната теория за пазарите.  
Основните възгледи на Сей са представени в произведението „Трактат 
по политическа икономия“ (1803 г.). За разлика от А. Смит в своето 
произведение Сей отделя политическата икономия от политиката въ-
обще. Той дефинира предмета на политическата икономия като наука 
за производството, разпределението и потреблението на богатството. 
По същество прави опит да отдели разпределението и потреблението в 
самостоятелни дялове научното стопанско поле. Логиката за това е, че 
са самостоятелни процеси в икономическия живот на обществото. Като 
самостоятелен дял на политическата икономия, той разглежда произ-
водството от технологично – практическа гледна точка. Прилагането 
на описателен подход му дава възможност да направи извода, че про-
изводството не създава материя, а само приспособява предметите на 
природата към човешките потребности. И още – производството е не-
възможно без труд, оръдия на труда и земя. На тази основа, трудът, 
капиталът (средства за производство) и земята приема като трите 
фактора на всеки производствен процес.  
Интересна от научна гледна точка е представата на Сей за стойността 
на стоката. Оформяйки своята позиция по въпроса, той не доразвива 
трудовата теория за стойността на Смит, а я заменя със своята „теория 
за полезността“. Основната ѝ хипотеза е: производството създава по-
лезност (потребителна стойност), а полезността определя ценността на 
предмета. С други думи, ценността е мерило за полезността на стока-
та. От казаното става ясно, че Сей не прави разлика между понятията 
„стойност“ и „потребителна стойност“ на стоката, а просто ги приема за 
равнозначни. Обяснението на стойността на стоката с нейната полез-
ност не е достижение на самия Сей. Преди него такива възгледи спо-
деля и Тюрго, както стана ясно в глава пета.  
Според Сей стойността на вещите е толкова по-висока, колкото е по-
голяма е тяхната полезност. Но полезността не може да служи за ос-
нова на стойността, защото потребителната стойност на разменящите 
се стоки е качествено различна и затова е количествено несравнима.  
Опирайки се на теорията за полезността и по-конкретно на разбира-
нето, че в създаването на полезност наред с труда участват и природ-
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ните сили, Сей определя като фактори на производството заедно с 
труда – помощните средства (капиталът) и земята. Всеки от факторите 
оказва определена услуга при създаването на стойността. Оттук и още 
едно негово определение на стойността – стойността на производстве-
ните услуги не е нищо друго освен стойността на стоката, която е те-
хен резултат.  
В продължение на оформянето на представите си за стойността Сей 
приема, че тя се установява в процеса на размяната. За него мярката 
на стойността на даден предмет е това количество предмети, които 
друго лице е съгласно да даде за него в замяна. Следователно, тук 
стойността се определя посредством процесите на търсене и предлага-
не. Сей твърди, че търсенето и предлагането регулират само отклоне-
нието на цената от стойността и чрез тях не може да се обясни меха-
низмът на оформянето на стойността. Когато между тях съществува 
равновесие, стоките не „губят“ своята цена, защото нейната основа е 
стойността, създадена от труда, независимо от търсенето и предлага-
нето.  
От позицията на полезността, като определител на стойността на сто-
ките, Сей разглежда и въпроса за доходите в обществото. Всеки от 
производствените фактори оказва услуга и така създава богатство и 
стойност. При това положение, Сей счита, че всеки фактор създава оп-
ределена част от съвкупния обществен продукт. Затова който и да е от 
три фактора, той приема за източник на богатството и така разграни-
чава три вида доходи: работна заплата, процент и рента.  
Както стана ясно в изложението на глава пета, А. Смит различава два 
вида доходи – предприемачески доход и процент, и извежда тези до-
ходи на основата на печалбата. Сей обаче прави крачка назад от този 
възглед, опитвайки се да обясни доходите от различни източници. Ако 
процента за собственика на капитал Сей извежда от производител-
ността на капитала, то при дохода на предприемача постъпва точно 
обратното – възнаграждение за неговите бизнес способности, за него-
вата дейност. С други думи, последният приема за трудов доход, който 
се характеризира като своеобразна работна заплата на самия предп-
риемач. Така, според него, между предприемача и работника няма 
разлика – и двамата формират трудови доходи. Разликата е в размера 
на самите доходи. За висококвалифицирания си труд заплатата на 
предприемача е по-голяма по размер, спрямо тази на обикновения ра-
ботник. Заплата на последния Сей при равнява като размер до средс-
твата, необходими за „поддържане на живота и здравето на работника 
и неговото семейство“31. За мерило на работната заплата на обикнове-
                                                           
31 Вж. Худокормова, А. Г. и кол. История экономических учений. Ч. 2, Изд. МГУ, М., 

1994, с. 236. 
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ния наемен работник служи минимума средства за съществуване. Та-
зи идея е популяризирана за първи път от У. Пети в Англия. 
Сей е противник на практическите препоръки на негови съвременни-
ци за повишаване на работните заплати. В този смисъл се опитва да 
обоснове своята позиция с твърдението, че повишението на работните 
заплати е в противоречие с интересите на работниците. Логиката му е 
следната: с растежа на заплатите се увеличават издръжките по про-
изводството, което води до по-високи крайни цени на стоките. Послед-
ните оскъпяват още повече живота на работещите. За да са ниски це-
ните, казва той, би трябвало заплатите да не се повишават. Тук обаче 
е необходимо да се направи едно уточнение. Сей свързва ниските ра-
ботни заплати с производствените разходи и с натрупването на капи-
тал от страна на предприемачите. Колкото по-ниски са заплатите, 
толкова по-големи стават възможностите за натрупване на капитал в 
производството. Това на свой ред увеличава производителността на 
труда и би довело до по-ниски разходи в единица продукция, а рес-
пективно и до спад на цените на стоките. Така положението на работ-
ниците ще се подобри. Особено важна роля в този процес той отрежда 
на техническия прогрес.  
Водещ акцент в творчеството на Сей е теорията за „хармонията“ меж-
ду производството и потреблението. Тя е определена от изследовате-
лите по-късно като „теория за реализацията“. При нейното оформяне 
той обръща внимание на въпросите, свързани с условията на реали-
зация, с възможностите за общо свръхпроизводство и с възникването 
на кризи в стопанската система. При търсенето на решения прилага 
един специфичен подход. Според него, хората не се нуждаят от раз-
менна стойност, а от вещи – от потребителни стойности. Интересът на 
всеки потребител е в обмяната на едни продукти с други. Парите в 
случая са не повече от посредник и тяхната роля, според него, е вре-
менна. По-конкретно, за даден продукт се заплаща с друг продукт. 
Защото за покупката на някакъв предмет са необходими пари, полу-
чени от продажбата на друг. След като продукт се обменя за продукт, 
то всеки продавач на дадена стока е едновременно и купувач на друга 
стока. Следователно, всеки произведен продукт не само създава пред-
лагане, но и търсене. Иначе казано, реализацията на един продукт 
създава условия за реализация и на друг. Това е едно гениалните 
прозрения на Сей, с което остава известен в историята на икономичес-
ката наука и предопределя възгледите плеяда бъдещи икономисти. То 
е известно в икономическата теория като Закон на Сей. Той гласи: 
предлагането създава адекватно на себе си търсене, защото в система-
та на производство се създават доходите, чрез които се изкупуват сто-
ките.  
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Използвайки дефинирания Закон, Сей смята, че в общественото сто-
панство сумата на предлагането не може да превишава тази на търсе-
нето. Поради това той отхвърля вероятността от развитие на кризи на 
свръхпроизводство. Според него, ако в определен период се срещат 
затруднения в реализацията на някои стоки, то причината е в това, че 
някъде са произведени по-малко продукти, които биха могли да се об-
менят за нереализираните. С това признава единствено вероятността 
от възникване на частични кризи. Доколкото подобно свръхпроизвод-
ство в едни отрасли се обяснява по-малкото в други, Сей препоръчва 
повишаване на производството в последните, за да се неутрализират 
затрудненията в продажбите.  
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Туризмът като отрасъл, често пъти посочван за приоритетен и струк-
туроопределящ, част от редица стратегически документи за насърча-
ване икономическото развитие, растеж, създаване на заетост и влия-
ние върху околната среда и устойчивото развитие. Целта на настоя-
щият доклад е да се направи обобщен анализ на измененията в коли-
чествените и качествени характеристики с цел оценка ролята на ту-
ризма в българската икономика в периода 1990-2014 г. За сравнение 
ще бъдат използвани сравнителни данни за развитието на туризма на 
равнище ЕС и в световен мащаб.  
Методологията за анализ на достигнатите нива на развитие на макро 
ниво включва оценка на основни икономически показатели като дял 
на туризма от БВП (пряк и косвен ефект), заетост в отрасъла, инвес-
тиции, международни туристически посещения, приходи от туризъм, 
сезонни колебания, обем и структура по видове транспорт, реализира-
ни нощувки. Основните източници на информация са статистическите 
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данни за платежния баланс, официални данни от НСИ, Евростат, Ев-
ромонитор, Световния съвет по туризъм и пътувания, Световна банка 
и други.  
Икономическото значение на туризма се свързва най-вече с активния 
международен туризъм в качеството му на,,скрит“ или,,невидим из-
нос“, който се характеризира с редица конкурентни предимства по от-
ношение на икономически интереси на приемащите страни и генери-
рането на валутни постъпления в платежния баланс, заетостта и до-
ходите на работната сила, генерирането на приходи от данъци и такси 
в държавния и общинските бюджети, диверсифициране на отраслова-
та структура на икономиката, стимулиране на икономическия растеж, 
сезонност в стопанската активност, промени в равнището на цените, 
вторични разходи и пропуснати ползи и други. В редица международ-
ни стратегически документи и програми, туризма се посочва като един 
от отраслите отговорни за икономическото развитие. Прегледа на ли-
тературата показва, че като цяло е налице стимулиращо въздействие 
от развитието на туризма върху икономическия растеж, но тази зави-
симост е хетерогенна. Условно показателите за оценка на туристичес-
кия сектор като част от българската икономика могат да бъдат обосо-
бени в няколко групи. 
Специфични показатели за оценка развитието на туризма се отчитат 
още такива показатели като: DCP (Direct contribution to GDP) дял от 
БВП; DCE (Direct contribution to employment) дял на затетите в ту-
ризма; ETI (international tourism exports) разходи на чуждите туристи 
в страната, вкл. разходите за транспорт или приходи от туризма; FBK 
или капиталови инвестиции на стопанските субекти в туризма; DTE 
(Domestic tourism expenditure) разходи за вътрешен туризъм; PSE 
(Public sector expenditures) разходи на публичния сектор.  
Показатели за състоянието на институциите и държавната политика 
пряко свързани с регулиране и стимулиране развитието на туризма и 
общата институционална среда – закони и нормативни уредба. Об-
щоприета оценка за състоянието и развитието на институционалната 
среда е част от доклада на Световния икономически форум (WEF, The 
Travel & Tourism Comepetitiveness Report 2015, 2015).  
В настоящият доклад не се отчитат показатели относно състояние на 
туристическите ресурси, инфраструктура и носещ капацитет. От де-
финицията за туризма на секторно ниво (UNCTAD, 1971) се отчитат 
търсенето като обем и структура на международния (вътрешния тури-
зъм) в отделните страни; информация за предлагане на хотели и дру-
ги видове настаняване за туристически цели; оценка на влиянията на 
туризма върху платежния баланс и икономиката като цяло.  
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Дял на туризма от БВП 
В Света средно за периода 1990-2014 г. делът на туризма от БВП 
представлява около 10% от световния БВП. Прогнозите са да достигне 
11,7% през 2035 г. като основна причина за ръст са очакванията за 
ръст на търсенето на развиващите се пазари, което ще доведе до ръст 
на потребителите, респективно разходите за туризъм. На ниво ЕС-27 е 
налице слаб спад от 9,4% през 1990 г. на 9,2% през 2014 г., а прогнози-
те са да достигне 10,2% от БВП през 2035 г.  
За сравнение за България данните към 2014 г. са, че туризма предс-
тавлява 13,6% от БВП, което е над средното за ЕС-27. За същия пери-
од към страните със сравнително висок дял на туризма от БВП (между 
10,8-17%) в Европа попадат още Португалия (16,5%), Испания (15%), 
Словения (13,6%), Австрия (13,3%), Естония (12,9%), Швеция (11,1%), 
Унгария (10,9%). С най-нисък дял между 1,8-5,1% попадат страни като 
Германия (4,4%), Полша (4,9%), Литва (6,1%).  
В Света, детайлния анализ на делът на туризма в БВП като пряк 
ефект очаквано показва положителна тенденция за ръст като в пери-
ода 1990-2014 г. се колебае между 2,7-2,9% от световния БВП. В абсо-
лютни стойности делът на туризма през 2014 г. е в размер от 2,4 млрд. 
щ.д. (по цени за 2014г.). Прогнозите на Световния съвет по туризъм и 
пътувания сочат за ръст след 2019 г., следван от период на задържане 
на нива от 3% до 2025 г. с тенденция за достигне 3,6% през 2035 г. На 
ниво ЕС-27 делът на туризма в БВП (пряк ефект) запазва намаляващ 
тренд в изследвания период 1990-2014 г. и се колебае на нива между 
3,4% (1991 г.) и 4,2% (2000 г.) По страни в Европа с най-висок дял в 
БВП са Хърватска (13%), Черна гора (12,1%), следвани от страни с дял 
между 5,2-7,3% попадат Гърция (7,3%), Португалия (6,1%), Испания 
(5,4%). В България прекият ефект на туризма е средно около от 3,8% 
от БВП, подобно на такива страни като Франция и Словения. В Бъл-
гария, директното и индиректно участие на туризма във формирането 
на БВП определя силата на интереса към усъвършенстване на него-
вите управление, инвестиции, развитие на инфраструктурата, данъци 
и други. Графично делът на туризма в БВП – пряко и косвено е предс-
тавен на Фигура 1-2. 
Данните показват възходящ тренд и ръст на делът на туризма в БВП 
на страната. Според различни източници участието на туризма в БВП 
е около 9-11% в периода на прехода (Ракаджийска 2007: 161) като ос-
новна причина за това имат паричните постъпления от приватизаци-
онните сделки 1992- 2000 г. и привличането на големи чуждестранни 
инвеститори. Максимални стойности са регистрирани през 2009 и го-
дина преди икономическата криза 2006 г., като тези нива в изследва-
ния период 1990-2014 г. още не са достигнати.  
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Прогнозите и очакванията за реалния ръст са да се стабилизират на 
нива между 2-3% и да достигнат до 5% през 2035 г. Прекия дял на ту-
ризма в БВП очаквано има идентична крива като тази на сумарния 
дяла на туризма – пряко и косвено виж Фигура 2). Прави впечатле-
ние, че най-висок е делът на туризма в БВП в периода 2000-2006 г., 
период предхождащ влизането на страната ни в ЕС и бележещ отно-
сителен нов период след турболентния период на прехода 1990-2000 г. 
От началото на кризата през 2007 г. делът на туризма от БВП започва 
низходящ тренд, като от 2014 г. започва постепенно да намалява.  

Фигура 1. Дял на туризма в БВП млн. щ.д., реален ръст  
(пряк и косвен ефект) в България 

 
Източник: WTTC, 2018. 

Фигура 2. Дял (%) на туризма в БВП в България, пряк и косвен ефект 

 
Източник: WTTC, 2018. 
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Заетост  
Влиянието на туризма върху заетостта е от изключително значение, 
защото има пряка връзка с благосъстоянието на населението. Делът 
на заетите в туризма (пряко и косвено) от общия брой на заетите в 
световен мащаб по данни на Световния съвет по туризъм и пътувания 
(WTTC, 2015) показват положителен тренд и прогнози за ръст след 
2030 г. и достигане на 13% от общия брой заети или над 490 млн. ра-
ботни места. По детайлния анализ покзава, че в периода 1990-2014 г. 
делът на заетите в туризма варира между 9-10% от общия брой заети 
като през 2014 г. достига 277 млн. работни места или 1 на всеки 11 за-
ети.  
На ниво ЕС-27 общият брой на заетите е 22,8 млн. (2014 г.), като в аб-
солютни стойности лидери са водещи туристически дестинации като 
Франция (близо 3 млн.), Италия (2,7 млн.), Испания (2,6 млн.), Вели-
кобритания (2,5 млн.), Германия (1,9 млн.). За изследвания период 
1990-2014 г. делът на заетите расте с 0,5 пункта, като от 2010 г. запаз-
ва нива от около 10%, като прогнозите са да достигне близо 13% през 
2035 г. главно поради ръст и демографски промени в страните от 
БРИКС. В България заетите в туризма (пряко и косвено) през 2014 г. 
представляват 12,4% от общия брой заети или 378,1 хил. души. 
Пряката заетост създадената от туризма е тази, която на секторно 
равнище разкрива работни места в характерните за туризма дейнос-
ти. В световен мащаб делът на пряко заетите в туризма ще продължа-
ва да расте и ще варира между 2,9-3,4% от общия дял на заетите, или 
от общо 105 млн. работни места през 2014 г. с прогнози за удвояване 
(над 190 млн. работни места), което се очаква да бъде 5% от общия 
брой на заетите през 2035 г.  
На ниво ЕС-27 пряко заети в туризма са малко над 9 млн. (2014 г.). 
Като дял на пряко заетите в туризма се наблюдава положителен 
тренд. Наблюдава се лек спад в периода на икономическата и финан-
сова криза 2007-2011г. последвани от плавен ръст, с прогнози да бъде 
краткосрочно нарушен през 2025 г. и да достигне нива от 5,3% през 
2035 г. В абсолютни стойности на пряко заетите се открояват Франция 
(1,2 млн.), Италия (1,1 млн.), Великобритания (1 млн.), Испания (0,8 
млн.), Германия (0,7 млн.). В класацията България е на 15 място (ЕС-
27) с 0,01 млн. пряко заети в сектора. На практика кривата на реал-
ния ръст на делът на туризма в БВП повтаря тази на реалния ръст на 
пряко заетите в отрасъла, което показва пряко изразена корелация.  
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Фигура 3. Заетост в туризма (%), пряк и косвен ефект, 
реален ръст (%), България 

 
Източник: WTTC, 2018. 

По данни на Световния съвет по туризъм и пътувания, делът на зае-
тите в туризма в България е достигал своя пик в периода 2002-2007 г. 
период, характеризиращ се в ръст на туристическите пътувания, при-
ходи, брой на туристическите предприятия и инвеститорски интерес в 
отрасъла. Делът на заетите в туризма, пряко и косвено се запазва 
около 12%, като след 2016 г. се очаква плавно да намалява до нива от 
малко над 8% през 2035 г. (виж Фиг. 3).  

Инвестиции в туризма  
Инвестициите в туризма отчитат изменението в дълготрайните мате-
риални и нематериални активи в туризма в стойностно изражение 
през даден отчетен период като разлика между новопридобитите и ос-
вободените активи. В световен мащаб в абсолютни стойности инвести-
циите ще растат, като реалния ръст през 2014 г. е 5,6% и плавно ще 
расте. Прогнозите на Световния съвет по туризъм и пътувания е да 
нараства плавно до 5,9% през 2035 г. Реалния ръст на инвестициите в 
ЕС-27 има идентична крива като този в Света, като пада след 2011 г., 
благодарение на динамичното развитие на региони Азия, Южна Аме-
рика Данните показват, че реалният ръст на инвестициите в ЕС в пе-
риода 1991 – 1991 г. е значително по-висок от средния за света, след-
ван от рязък спад през 1993 г. (-29,4%), повторно през 1995 г. (-17,5%) 
и по-слабо през 2003 г. (-15%), кризисната 2009 г. (-10,5%). 
В абсолютни стойности делът на туризма през 2014 г. е в размер от 2,4 
млрд. щ.д. (по цени за 2014г.). Прогнозите на Световния съвет по ту-
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ризъм и пътувания сочат за ръст след 2019 г., следван от период на 
задържане на нива от 3% до 2025 г. с тенденция за достигне 3,6% през 
2035 г.  
По страни най-голям ръст на инвестициите в туризма имат Китай, ко-
ито до 2020 г. ще изпреварят световния лидер САЩ, както и такива 
страни като Индия, Бразилия, Япония, ОАЕ, Франция. Към 2014 г. 
инвестициите на Китай (153,4 млрд. щ.д.) в туризма изпреварват су-
марно инвестициите на ЕС-27 (142,1 млрд. щ.д.). България e изклю-
чително назад в класацията по инвестиции в туризма с 0,8 млрд. щ.д. 
към 2014 г., което е 0,56% от инвестициите в ЕС-27.  

Фигура 4. Инвестиции в туризма в България, 

 
Източник: WTTC1 2018. 

Фигура 5. Капиталови инвестиции в туризма, България 

 
Източник: WTTC, 2018. 

Инвестициите в туризма в България трудно подлежат на детайлна и 
комплексна оценка по подсектори, но общата тенденция е за ръст. По 
данни на Световния съвет по туризъм и пътувания (фиг. 4-5) абсолю-
тен пик в бруто образувания капитал в туристическата индустрия е 
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регистриран през 1992 г. (304%) в началото на годините на преход, 
приватизация (често пъти противоречива) на големи държавни сто-
пански организации и навлизане на нови икономически групировки 
като инвеститори в сферата на туризма. 
Годините в периода на прехода се характеризират с отмяната на дър-
жавния монопол, появата на нови пазарни субекти и развитие на 
МСП в туризма1. Една значителна част от инвестициите постъпват 
като авансови вноски от чуждестранни партньори – туроператори, 
срещу бъдещи услуги, което също се отчита като ПЧИ. Своеобразна 
втора вълна, но вече сравнително по-умерена се регистрира в периода 
след 2000 г. когато има бум в строителството, скок в цените на недви-
жимата собственост съпроводено от огромен инвеститорски интерес от 
страна британци, руснаци, украински и други. Данните, които пред-
лага българската статистика, не позволяват коректно измерване на 
целия туристически бранш. Като икономически подсектор са обособе-
ни „Хотели и ресторанти“, като част от ПЧИ в предприятията от не-
финансовия сектор (виж табл. 1).  

Таблица 1. Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от не-
финансовия сектор по икономически дейности ( хил. евро), 2007-2013 г. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Общо 
2007-
2013 

ОБЩО ЗА 
СТРАНАТА 15167125,4 1985002,9 20441581,2 22114446,3 21644918,0 21950596,1 23339733,1 143843403 

Хотелиерство и 
ресторантьорство 320108,8 360 027,2 405 378,5 484 369,7 585 567,9 638 547,7 681 716,8 3475716,6 

Хотелиерство и 
ресторантьорство 
(%) 

2,11 1,88 1,98 2,19 2,71 2,91 2,92 2,42 

Ръст инвестиции (%)  26,49 6,55 8,18 -2,12 1,41 6,33  

Ръст Хотели и 
ресторанти (%)  12,47 12,60 19,49 20,89 9,05 6,76  

Източник: НСИ, собствени изчисления.  

Данните за чуждестранните инвестиции след 2007 г. когато страната 
ни става равноправен член на ЕС, показа ръст в ръст в абсолютни 
стойности, с леки отклонения през периода на криза (2008-2009 г.) при 
среден годишен ръст за дейностите в „Хотелиерство и ресторантьорст-
                                                           
1 Повече по темата виж (Ракаджийска, Международният туристически пазар и 

България като туристическа дестинация в периода на прехода към пазарна 
икономика., 2007) с. 158-164. 
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во“ от 2,4%. В периода 2007-2011 г. – ръста на инвестициите в „Хоте-
лиерство и ресторантьорство“ изпреварва над два пъти този в остана-
лите предприятия от нефинансовия сектор, като 2012 г. средногодиш-
ния ръст на инвестициите рязко пада.  
Таблица 2 Инвестиции в туризма, по смисъла на Закона за насърча-
ване на инвестициите 2006-2014 г. (бр. проекти, млн. лв., заети лица) 
 2006 2007 2008 2012 Общо Голф проекти Дял 

Инвестиционен проект 8 14 1 1 24 10 41,67 

Инвестции, 3 год. Млн. лв. 1173 2031 411 35,5 3650,5 1195,3 32,74 

Работни места  4169 4753 3200 376 12498 3476 27,81 

Източник: Агенция за насърчаване на инвестициите, 2018. 

Интерес представляват съща така и данните на Националната аген-
ция за насърчаване на инвестициите, като в периода 2006-2014 г. по 
смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицира-
ни общо 24 проекта на стойност от 3650,5 млн. лв., отговорни за създа-
ването на близо 12500 работни места (виж табл. 2). От тях 10 инвести-
ционни проекта са за инвестиции в голф- игрища и комплекси на об-
ща стойност от 1195,3 млн. лв., което е близо 1/3 от сертифицираните 
инвестиционни проекти за целия период.  
В Световен мащаб ПЧИ в туризма се движат между 1-2% от общия 
обем ПЧИ. Подобно заключение може да се направи и за България 
като по данни на БНБ в периода 1998 -2014 средния дял на ПЧИ в хо-
тели и ресторанти е едва 1,9% от общия обем ПЧИ в страната. Пред 
различните години ПЧИ в хотелиерство и ресторантьорство бележат 
два пика – абсолютен рекорд през 2006 г. (преди кризата) и пет годи-
ни по-късно през 2011 г., когато достигат 1/10 от общия обем на ПЧИ в 
страната (виж Табл. 3, фиг. 6).  

Таблица 3 ПЧИ в България 1998-2014 (в хил. евро) 

Период 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общо  605,1 866 1103,3 903,4 980 1850,5 2735,9 3152,1 6221,6 9051,8 6727,8 2436,9 1151,2 1330,2 1141,7 1446,3 1289,1 

Нетни 
трансак-
ции Хоте-
ли и рест. 

18,4 22,2 10,7 19,4 8,8 24,7 26,3 52,4 103,2 167,6 99,2 57,7 51,7 141,2 65,5 25,8 3,9 

Дял  3,04 2,56 0,97 2,15 0,90 1,33 0,96 1,66 1,66 1,85 1,47 2,37 4,49 10,61 5,74 1,78 0,30 

Салдо към 
отчетния 
период 

 32,1 57,5 63,0 79,0 85,9 98,3 152,4 243,3 419,3 528,5 575,9 644,6 817,1 918,1 900,6 - 

Източник: БНБ, 2018. 
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В пред кризисния период 2004-2007 г. ежегодно ПЧИ почти са удвоя-
вали своя обем. Последните данни от 2014г. показват рязък спад по-
вече от шест пъти спрямо предходната 2013 г. като нивата са най-
ниските регистрирани от 1998 г. насам. Въпреки това, се смята, че 
данните за ПЧИ в туризма (хотели и ресторанти) не отразяват реал-
ната икономическа ситуация, тъй като все повече нараства значение-
то на други форми на инвестиции (лизингови споразумения, договори 
за управление, франчайзинг, придобиване на собственост за лично 
ползване каквито са апратаментните хотели и др.), които не се отчи-
тат като част от индикатора ПЧИ или попадат под други показатели. 
Основните капиталовложения на концентрирани в периода 2005-
2007 г. основно в туризма и пазара на недвижими имоти (втори домо-
ве). Като цяло размера на преките инвестиции в чужбина за „Хотели-
ерство и ресторантьорство“ са незначителни спрямо останалите ико-
номически сектори. Сред големите инвеститори в чужбина са заведе-
нията от веригата „Хепи“ (Испания), „Балкантурист“, „Албена“ 
(Швейцария), Шарлопов хотелс“ (Германия, над 7 млн. евро2) и други. 
Следва да се отбележи, че една част от инвестициите в чужбина реал-
но са вътрешни инвестиции, защото се правят единствено заради да-
нъчни съображения или някаква схема за прикриване на собственост-
та. Около една четвърт от българските инвестиции са в типични оф-
шорни зони, за които няма достъпна информация. За съжаление в 
статистиката на БНБ има и сравнително висок процент некласифи-
цирани инвестиции, което допълнително затруднява анализа. 

Фигура 61 ПЧИ в хотелиерство и ресторантьорство 1998 -2014 г. 

 
Източник: БНБ, 2018. 

Българските инвестиции в чужбина са свързани с процеса на изкач-
ване по веригата на добавяне на стойност и са инструмент за налагане 
на собствена марка на чуждите пазари. Понякога марките, под които 
                                                           
2 С Награда на германската икономика за български инвестиции, направени в 

Германия, 2010 г.  
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фирмите работят на чуждите пазари, са различни (като Шарлопов хо-
тел в Германия – Палменвалд Шварцвалдхоф). Друга форма за ин-
тернационализация са договорите за франчайзинг, вместо инвестиции 
в чужбина, като веригата „Хепи“, която освен собствени инвестиции, 
провежда и активна кампания за набиране на франчайзополучатели 
в Европа. 

Международни туристически посещения 
В периода 1990-2014 г. международните туристически посещения в 
Света непрекъснато се увеличават, но с различни темпове, със среден 
годишен ръст за периода от 4%. В сравнение със разпределението на 
пътуванията в световен мащаб в България е налице съществено раз-
минаване. Най-съществено е при посещенията на близки и приятели, 
които средно в света са 27% от общия брой пътувания, спрямо 13% в 
страната ни (2014 г.).  Средния годишен ръст на посещенията в Бъл-
гария са изключително динамични спрямо средните за света и Европа 
(фиг. 7) особено силно изразени в периода 1990 -2004 г., бележат свое-
образен пик през 2007 г. и се стабилизират на нива под средните.  

Фигура 7 Среден годишен ръст в туристическите посещения на 
глобално, регионално и национално ниво (1990-2014 г.) 

 
Източник: UNWTO, WTTC, НСИ, Евростат, 2018. 

Сравнителния анализ на графично представените данни на фиг. 7 ни 
позволяват да откроим три основни периода: 

• 1990-2000 г.: пълен асинхрон на туристическите пристигания;  
• 2000-2008 г.: намаляване на асинхронна 
• След 2008 г. процес на синхронизацията на средния годишен 
ръст на туристическите пристигания в България, спрямо реги-
оналните и глобални темпове на ръст.  

Синхрона/асинхронна като проявление зависи от силата на въздейст-
вие на външните фактори и мега тенденции (среда с генетични усло-
вия) и факторите на непосредствената външна среда на локално ниво. 
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В посочените периоди, развитието на туризма следва динамиката на 
драматичните институционални помени, преразпределение на инвес-
тициите и преход към пазарна икономика. Периода след 2000 г. е из-
цяло насочен към усилия за синхронизиране на нормативната база и 
навлизане на външни за сектора инвеститори. 

Таблица 4 Абсолютни показатели за туристическо развитие в 
България, 1990-2014 г. 

 

Мес-
та за 
нас-
таня-
ване 

– 
брой 

Брой 
легла 

Брой 
нощувки

в т.ч. 
чужден-

ци 
в т.ч. 

българи
Брой 

нощува-
ли 

в т.ч. 
чужден-

ци 
в т.ч. 

българи 

1990 1 218 303 912 30 557 115 12 759 237 17 797 878 7 713 754 2 143 579 5 570 175 

1991 1 084 190 379 11 004 173 4 663 756 6 340 417 3 433 477 757 062 2 676 415 

1992 997 158 156 12 157 168 5 587 597 6 569 571 3 907 355 1 056 034 2 851 321 

1993 985 155 506 12 711 442 7 477 345 5 234 097 3 510 508 1 123 281 2 387 227 

1994 867 138 907 11 132 370 6 436 790 4 695 580 3 137 832 978 998 2 158 834 

1995 806 140 501 9 987 348 5 437 963 4 549 385 2 927 114 818 696 2 108 418 

1996 766 126 113 9 806 290 5 921 961 3 884 329 2 598 312 775 258 1 823 054 

1997 717 121 567 8 501 641 5 476 931 3 024 710 2 156 811 680 755 1 476 056 

1998 726 132 709 8 634 792 5 197 050 3 437 742 2 330 273 699 424 1 630 849 

1999 710 117 740 7 499 798 4 382 405 3 117 393 2 046 217 589 905 1 456 312 

2000 836 136 026 8 554 139 5 170 091 3 384 048 2 232 667 750 555 1 482 112 

2001 839 132 988 9 384 506 6 189 893 3 194 613 2 232 433 873 318 1 359 115 

2002 914 143 707 10 285 668 7 055 140 3 230 528 2 521 625 1 039 703 1 481 922 

2003 1 059 158 865 12 521 479 9 142 170 3 379 309 2 972 644 1 397 985 1 574 659 

2004 1 306 190 040 14 160 067 10 303 560 3 856 507 3 346 525 1 694 549 1 651 976 

2005 1 555 221 144 16 071 313 11 624 051 4 447 262 3 829 429 1 935 652 1 893 777 

2006 1 844 247 016 17 355 363 11 944 694 5 410 669 4 252 947 2 050 197 2 202 750 

2007 2 018 266 613 17 976 658 12 006 786 5 969 872 4 764 255 2 227 028 2 537 227 

2008 2 128 271 672 18 182 923 11 791 454 6 391 469 4 971 863 2 223 177 2 748 686 

2009 2 250 281 353 15 277 000 9 460 922 5 816 078 4 340 663 1 944 368 2 396 295 

2010 2 272 276 621 16 139 116 10 547 112 5 592 004 4 344 510 2 078 747 2 265 763 

2011 2 321 274 733 18 656 061 12 426 723 6 229 338 4 936 967 2 409 269 2 527 698 

2012 2 758 301 140 20 252 038 13 451 440 6 800 598 5 494 014 2 632 062 2 861 952 

2013 2 953 302 433 21 617 474 14 370 426 7 247 048 5 847 289 2 820 673 3 026 616 

2014 3 163 314 257 21 698 391 14 077 798 7 620 593 5 945 908 2 791 578 3 154 330 

Източник: НСИ, 2018. 
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Основните абсолютни показатели, характеризиращи туристическото 
развитие в са леглови капацитет, реализирани нощувки, посетители и 
приходи от нощувки. Данните за България в периода 1990-2014 г. са 
представени в табл. 4. По отношение на местата за настаняване (брой) 
се забелязва спад след 1991 г. достигайки минимум през 1997 г., което 
съвпада с изведения асинхрон спрямо глобалните и регионални тен-
денции. Освен външните влияния, отговорни за това са и вътрешните 
фактори като преход към пазарна икономика, промяна в институцио-
налната среда, процеси на приватизация и навлизане на чужди ин-
веститори. На това се дължат и спада в абсолютните показатели на бр. 
нощувки и реализирани нощувки. След 2000 г. се забелязва трайна 
тенденция на ръст, но не са достигнати нивата от 1990 г.  
Данните за България по показатели абсолютен прираст – базисен и 
верижен на туристимеските пристигания в периода 1990-2014 г. са 
представени както следва: 

Фигура 2 Прираст (верижен и базисен) на туристическите 
пристигания в България 1990-2014 г. 

 
Източник: НСИ, собствени изчисления. 

Анализът на данните показват относително нестабилна възходяща 
тенденция базисния абсолютен прираст с изразени спадове в 1991-
1992 г. 2008-2009 г. Верижния абсолютен прираст е динамичен, със 
силно изразен спад през кризисните години и съща така низходящ 
тренд след 2013 г. За целия изследван период от 25 години, средния 
годишен абсолютен прираст и средния темп на прираст на туристи-
ческите пристигания е представен както следва:  
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Таблица 1 Среден годишен абсолютен прираст и среден темп на при-
раст на туристическите пристигания в периода 1990-2014 г. 

 Среден годишен  
абсолютен прираст 

Среден темп  
на прираст 

Общо 7463213,8 0,7109499 

Туризъм и  
почивка 3225616,1 1,5128869 

Базисния темп на растеж има най-силно изразена възходяща тенден-
ция, като верижния темп на растеж както на общия брой пристига-
ния, така и с туристическа цел се уеднаквяват с малки изключения 
1998-2000 г. Базисния темпа на прираст на пристигания с цел тури-
зъм има силно изразена възходяща тенденция, особено след 2000 го-
дина. Най-динамични са темповете на прираст в началото на изслед-
вания период 1990-2000 г., като това се дължи преди всичко на комп-
лексни влияния на външната и вътрешната среда.  

Фигура 3 Темп па растеж (базисен и верижен) на туристическите 
пристигания – общо и с цел туризъм 

 
Източник: НСИ, собствени изчисления. 
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Фигура 4 Темп на прираст (верижен и базисен) на туристическите 
пристигания 

 
Източник: НСИ, собствени изчисления. 

Постъпления от международни туристически пътувания  
Анализът на структурата и темпа на изменение на международния 
туризъм би бил непълен ако освен динамиката и териториалната дис-
персия не се вземе предвид и обемът на паричните постъпления, рес-
пективно разходите, които туристите правят за туризъм.  
Тенденцията за увеличаване обема на постъпленията от междунаро-
ден туризъм са следствие и резултат от нарасналите туристически пъ-
тувания, увеличените разходи от интензитет и честота на пътуване, 
повишаване на жизнения стандарт, покупателна способност, доходите 
и нарастване на свободното време за отдих и почивка.  
Сравнение на динамиката на средно годишния ръст в постъпленията 
от туризъм спрямо Света, Европа и България са представени на Фиг. 
5. Графиката показва динамични колебания в реалния ръст (%) в 
България, особено силно изразени в периодите 1991-1995 г. и 1997-
1999 г., след което следва период на стабилизация.  
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Фигура 5 Приходи от туризъм, млн. лв, реален ръст (%) 

 
Източник: по данни на WTTC 

Фигура 6 Международния туризъм в платежния баланс на България, 
1998- 2014 г. 

 
Източник: БНБ  

По данни на БНБ постъпленията бележат трайна тенденция с ръст 
след 2001 г. и положително салдо, основно поради намаляване на раз-
ходите за туризъм на българите, пътуващи зад граница.  

Заключение 
Вместо заключение може да се обобщи, че в България в изследвания 
период 1990-2014 г. макар и с различни темпове през отделните годни 
се наблюдава общо подобряване на бизнес средата за развитие на ту-
ризма в условя на доминиращ частен сектор след 2000 г. (Нешков, 
2012). 
В България, по всички изследвани основни показатели за развитие на 
туризма е налице ръст, особено след 2000 г., с леко прекъсване в пери-
ода на икономическата и финансова криза 2007-2009 г., но като цяло 
прогнозите за положителен ръст до 2035 г.  
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В периода на прехода се установява неефективна отраслова структура 
с участие на туризма, като развитието на туризма, остава силно кон-
центрирано по Черноморието.  
Анализът на туристическото развитие по отношение на структурните 
изменения заслужават да бъдат направят още някои изводи. Налице 
е обособяване на периода на преход до 2000 г., следван от период на 
активен ръст и темп на развитие, негативно повлияни от икономичес-
ката и финансова криза, както и редица други гео политически фак-
тори (кризата между Русия и Украйна, Гърция, бежанската вълна и 
други). Съществен момент е присъединяването на страната ни в ЕС 
през 2007 г. но глобалните международни проблеми и външни транс-
формации оказват неблагоприятно влияне. В периода на прехода в 
България се отделя сравнително малко внимание на туризма, въпре-
ки положителните резултати от туристически посещения и приходи от 
туризъм.  
В началото на 90-те години са налице драматични промени свързани 
в прехода към пазарна икономика, които от туристическа гл. т. нами-
рат израз в тотално преструктуриране на входящите туристопотоци по 
страни на произход, преориентиране към нови пазари, визов режим 
към страните извън ЕС (Русия, Сърбия, Черна гора, Македония) и 
преустановяване и/или съществени загуби на някои традиционни за 
страната ни пазари. Паралелно с това още с предсъединителния про-
цес, се преструктурират туристопотоците от страните на ЕС. Засилват 
се процесите на преструктуриране и синхронизиране на правното рег-
ламентиране и нормативната база, по отношение на туризма. През 
анализирания период се правят и редица положителни стъпки в про-
цеса на международното сътрудничество и подписването на редица 
двустранни договори, конкретно в областта на туризма.  
Въвеждането на либерални режими по отношение на изходящия и 
входящия туристопоток, въпреки първоначалния етап на стихийност, 
постепенно се саморегулира без съществена държавна намеса, като се 
очаква присъединяването към Шенгенското пространство да предос-
тави нови възможности за пътуване, извън границите на ЕС. 
Пред съединителния период, както и след приемането ни в ЕС, осигу-
ри достъп до редица програми и възможности за финансиране на 
дейности, пряко и косвено свързани с туризма. Освен проекти за соци-
ализация на туристически обекти, национален маркетинг и реклама, 
се подобрява качеството на живот на населението. Най-осезаемо през 
последните няколко години, са инвестициите в пътна инфраструкту-
ра, метрото в столицата, реконструкция на основните летища в стра-
ната, което безспорно има положително влияние за общото развитие 
на туризма.  
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Паралелно с това се отчита ръст в супер структурата (МТБ), често пъ-
ти изпреварващо развитието на съпътстващата инфраструктура. Като 
цяло ръст има основно във високо категорийните обекти. След 1990 г. 
поради реституция на имоти, липса на устройствени планове и коруп-
ционни практики, се позволи навлизането и бум в строителството в 
хотелиерство. На практика изчезнаха къмпингите, крайпътните мо-
тели.  
Анализът за развитието на туризма с някои изключения показва, че 
от зората на масовия туризъм през 50-те години, е налице постоянна 
тенденция на растеж, траен просперитет и икономическо развитие във 
възход. Особено силно изражение това намира в Европа, често опре-
деляна като люлка на съвременния туризъм. Развитието на българс-
кия туризъм хронологично, исторически е свързан с политическия ре-
жим на управление до 1990 година. Периода 1990-2007 се характери-
зира с динамични промени и преструктуриране на сектор, основно под 
формата на преразпределяне на капитали, навлизане на чужди капи-
тали и създаване на нови структури. Създават се първите нормативни 
документи, регламентиращи туристическата дейност. Следващият 
преломен момент в развитието на българския туризъм е 2007 г. и при-
емането ни ЕС с което се хармонизира българското законодателство, 
включително и по отношение на туризма. Смениха се субектите от 
страна на предлагането – появиха се нов тип собственици, външни за 
туристическия сектор. Българския туризъм се преориентира към чуж-
дите пазар, като започна да губи пазарни позиции на някои утвърде-
ни пазари (Русия).  
По отношение на заплахите от бедствия, аварии, терористични и дру-
ги заплахи прегледа на нормативната рамка и приетите стратегичес-
ки документи, организацията за действия при възникване на подобни 
ситуации като цяло изключват туризма като субект. Подобен анализ 
липсва и националните планови и стратегически документи на ново-
създаденото Министерство на туризма, което отчитаме като сериозна 
слабост.  
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The price is a primary factor for the Swedes when it comes to their 
shopping habits. Quality comes second but this does not mean that is 
taken upon lightly – quite the opposite they have high expectations of it 
(especially product durability). Other factors influencing the Swedish 
consumer are value for money, the salesperson’s know-how and after sales 
services. As most of todays’ consumers, the Swedes use the internet to 
obtain information for their future purchase. An important fact is that 
Sweden is a fairly rich country and the standard of life is higher than the 
average European country thus the purchasing power is above of the 
average as well. Television reaches the widest audience in the peak hours 
which is no surprise however an important note here is that Sweden has 
prohibited all advertising aimed at minors which narrows the audience 
quite a bit. Swedes love their printed press – nearly 90% of the country’s 
adult populations reads at least one daily paper. Most of the papers or 
magazines are sold by subscriptions and 93% of printed press is delivered 
to the consumers doorstep. This fact puts Sweden into the leading 
position of the world’s printed press consumers. Another promising 
channel for Sweden is the radio. There are nearly 8.3 million radio sets 
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among a 9.3 million population which makes the radio’s reach quite deep. 
Of course, the digital channels are not left behind. According to Eurostat 
95% of households in Sweden have access to the internet and 87% of 
individuals between 16 and 74 are using mobile devices to access the 
internet on the move. There are some strict advertising regulations is 
Sweden. It is prohibited to advertise spirits, wines or beer over 2.25% 
alcohol on TV, radio and the press. All tobacco advertising is prohibited as 
well.123 

When it comes to the Bulgarian consumer – well things are a bit 
different. First of all, you can see some really witty TV ads for beer. Also, 
there is no regulation for advertising to minors so here the audience is 
more diverse when it comes to age. When it comes to the internet and TV 
– the Bulgarians love them. For both 73% of Bulgaria has said that they 
use them on a daily basis whereas the radio gets only 38% and printed 
press – 15% for newspapers and 8 for magazines.4 Clearly Bulgarians get 
their information a bit differently than the Swedes. Although recent 
studies show that Bulgarians are starting to value more the quality of the 
products they buy, it is no secret that the price remains the key factor 
when it comes to consumer behavior.5678 This of course is due to the fact 

                                                           
1 Export Entreprises SA. (2017, 11). Sweden: Reaching the Consumer. Retrieved from 

https://en.portal.santandertrade.com: https://en.portal.santandertrade.com/analyse-
markets/ sweden/reaching-the-consumers 

2 Eurostat. (2017, 12 20). Level of internet access – households. Retrieved from 
www.ec.europa.eu: 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language= 
en&pcode=tin00134&plugin=1 

3 Eurostat. (2017, 12 20). Individuals using mobile devices to access the internet on the 
move. Retrieved from www.ec.europa.eu: 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init= 
1&language=en&pcode=tin00083&plugin=1 

4 IAB Bulgaria. (2015, 05 05). IAB FORUM 2015 DigiScope CEE, Tенденции в потреб-
лението на медиите, навици на потребителите в диджитал и тяхното влияние за 
покупка. Retrieved from www.slideshare.net: 
https://www.slideshare.net/iabulgaria/iab-forum-2015-digi-scope-cee-
t?ref=https://iabbg.net/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0% 
B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/media-scope/ 

5 Павлова, Б. (2017, 08 05). Из борсата: Българско или вносно – най-важна е цената! 
Retrieved from www.dnes.bg: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2017/08/05/iz-borsata-
bylgarsko-ili-vnosno-nai-vajna-e-cenata.349438 

6 Цветкова, И. (2015, 07 09). Българският потребител търси качество и удобство, и 
внимава за разходите. Retrieved from www.regal.bg: https://www.regal.bg/ 
novini/tendencii/2015/07/09/2569164_bulgarskiiat_potrebitel_tursi_kachestvo_i_udobs
tvo_i/ 

7 economy.bg. (2014, 02 03). Българският потребител е иновативен и търси новото. 
Retrieved from http://www.economy.bg: 
http://www.economy.bg/marketing/view/12091/ Bylgarskiyat-potrebitel-e-inovativen-i-
tyrsi-novoto- 
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that the standard of life is not as high as it is in Sweden. In fact, it is 
significantly lower, thus the purchasing power of the average consumer is 
lower than the one in Sweden or in fact in Europe as a whole. As per 
Eurostat the comparative price levels (ratio between purchasing power 
parities and market exchange rate for each country) where 100 is the 
index for Europe, Sweden’s index is 125.8 which is significantly higher 
than the standard for Europe and Bulgaria’s index is only 47.7 – even less 
than 50!9 This data supports the statement that price is a key factor for 
the average Bulgarian consumer. Last but not least our general 
observation regarding Bulgarian consumerism is that we like the luxury, 
spending more than we have, bragging about our latest purchases and 
overall not having a structured individual financial management system. 
Turns out Bulgarians spend much more on their cars than they can afford 
to – in fact their income must be around 5 times higher so they can afford 
to properly maintain, service and fuel up an ordinary used car. 
Furthermore, fast credits in the non-banking sector have kyrocketed in 
the last years – 11.4% annually (based on 06.2016). Individuals contribute 
for a little over 80% of all such credits in 2016.10  

So, to sum up for both Bulgarians and Swedes the price is quite 
important. Also, internet and TV seem to be dominant but in Sweden 
radio and printed press are quite popular as well. And finally, the 
purchasing power of a Swedish consumer is much higher than your 
average Bulgarian with the addition that in Bulgaria we like abundance 
and excessiveness. 

Survey 1 COMPARISON BETWEEN BULGARIA AND SWEDEN 
ACCORDING TO HOFSTEDE INSIGHTS 

Hofstede’s online tool11 was used for a comparison between Bulgaria and 
Sweden to assess on a large scale whether the inherit Lagom culture of 
Sweden could be transposed to Bulgaria according to the 6-dimension 
model. The results from the website are presented in Annex I.  

                                                                                                         
8 Димитрова, А. (2015, 06 25). Nielsen: Българският потребител става все по-

взискателен към качеството. Retrieved from www.regal.bg: https://www.regal.bg/ 
tendencii/2015/06/25/2560446_nielsen_bulgarskiiat_potrebitel_stava_vse/ 

9 Eurostat. (2017, 12 14). Comparative price levels. Retrieved from www.ec.europa.eu: 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=te
c00120&language=en 

10 Илиева, В. (2017, 08 20). Бързите кредити растат с двуцифрен темп. Retrieved from 
www.capital.bg: 
https://www.capital.bg/biznes/finansi/2017/08/20/3025295_burzite_krediti_ 
rastat_s_dvucifren_temp/ 

11 https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/bulgaria,sweden/ [26/11/2017] 
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Figure 4 Comparison between bulgaria and sweden according to hofstede 
insights 

 
Based on this comparison, our basic assumption is that Lagom should not 
be applicable in Bulgarian marketing. However, we duly take note that 
Scandinavian lifestyle and minimalism in interior design are trending, 
which allows for a second assumption that despite the concept is not 
applicable in Bulgaria marketing thoroughly, there could be niches that 
allow for its successful application (such as design, fashion, wellness, etc.)  

Survey 2 Do people in Bulgaria experience Lagom in their lifestyle 
Primary research methods 
According to Bryman and Bell (2014) primary research is done towards 
identifying the appropriate research methods via collecting data from 
original resources. In this research, the author used quantitative data as 
it is systematic investigation using statistical and numerical data. 
(Bryman and Bell 2014) This type of data is characterised with closed 
questions that leave the person answering with two choices – either yes 
or no, agree or disagree. Consequently, the researcher will be able to 
create a statistical view of how well people in Bulgaria live by this 
concept (lagom) and how, according to the participants, marketers use it 
in the business plan. 
Analysis of Data 
The data that was collected for the primary research will be analysed 
with the means of Excel, presented by graphics for clear understanding 
and visualization. 
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According to the research, 96% of the people involved in the poll asnwered 
that they would like to adopt lagom as a lifestyle at their work place and 
21% said that the relationship between customers and organisations can 
be described as lagom. Therefore, it can be seen that as a business 
concept, lagom is percieved in a positive way by people in Bulgaria. They 
would rather work as a team than as an individual, if marketers promote 
this kind of method in their product development, they would probably be 
successful. However, as the primary data suggest, the balance between 
companies and customers is not efficiently established in Bulgaria, 
consequently, marketers would find it difficult to understand their 
consumers and to create an effective business strategy in pursuit of 
targeting the right segment. 

Figure 5 Figure 6 

 

The poll suggests that people in Bulgaria tend to show off their new stuff, 
around 80%, however, most of them admit that usually they do not buy 
expensive things – 71%. In the context of lagom and according to the 
primary data, it can be concluded that lagom exists in people’s life in 
Bulgaria. Therefore, it can be seen that marketing in Bulgaria that 
promotes products at low prices is a successful strategy. However, lagom 
is just the opposite of showing off, and it can be seen that marketers who 
promote sense of self-centerndness or in order words, standing out in the 
crowd, will be far from lagom lifestyle, nevertheless, profitable strategy, 
in Bulgaria. 
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Figure 7  Figure 8 

 

As most of the participants are now aware what lagom stands for, the 
concept’s ideas are considerebly popular among the population due to the 
advertisments on TV that promote cost effective products that can be 
used for a long time. The participants strongly agree (90%) that 
marketing has adopted lagom as a way to promote different products and 
this can be seen on a daily basis, especially on TV ads.  

Figure 9  Figure 10 

 

The most common element of lagom used in promoting products is the 
price- „This cost less than the one that you have used until now!“- this 
phrase is often heard by the TV audience and is responsible for the 
effective marketing strategy for buying low price products, statement 
already established above. In conlusion and from the results driven by the 
graph, can be suggested that marketers in Bulgaria have adopted lagom 
as a lifestyle concept, mostly when they are promoting products highliting 
their material, price, comfort and long life. 
One of the lagom aspects is the use of natural products, Bulgarians tend 
to buy clothes and shoes made from natural materials as they last longer 
and are more comfortable, however, their price tend to be higher. 
Nevertheless, the poll shows that natural products are being used by the 
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nation – (97%). As a matter of fact, marketers use this kind of aspect, 
especially on shoe/clothes stores where the design matters as much as the 
material. Therefore, deriving from the knowledge of what people prefer, it 
can be noticed that most of the stores possess big labels showing that 
their products are made from natural materials. In addition, the first 
graphic below suggests that a big percentage of people in Bulgaria 
consider themselves as modest, following what lagom stands for it can be 
concluded that bulgarians personal lifestyle has been impacted also by 
this aspect of lagom. In addition, modesty and showing off are opposite 
words, this pose an interesting confusion among the marketers and it can 
be seen as an issue. 

Figure 11 Figure 12 

 

While a large percentage (89%) of the participants shows that they see 
lagom lifestyle in their lifestyle, most of them would not be able to live by 
this concept solely. (60%) From a marketing point of view, it can be 
summersied that lagom exists in Bulgaria, either seen in their lifestyle, 
work, companies attitude towards their customers. Either way, lagom is 
felt by the population and is definitely used by marketers, as strong 
evidence can be the data above. On the other hand, as already mentioned 
this concept is hard to understand by people who have never been to 
Sweden, consequently, hard to adopt in other countries. This is why, it is 
not a surprise that people are not ready to live by this conepts as they 
have to accept all its aspects, which were identified by the primary 
research to be deficienced among the people. 
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Figure 13 Figure 14 

 

As a conclusion, the primary research, undertaken by the author, was 
intended to establish at what level marketing in Bulgaria has adopted 
lagom as a lifestyle, marketing technique and business method. The data 
suggest that as a lifestyle lagom is felt by people in their everyday life. In 
addition, they tend to live by most if its aspects such as buying products 
made from natural materials and at low prices. However, aspects such as 
modesty and showing off are two opposite words, and in the context of 
lagom, cannot exist both. This is why, marketers in Bulgaria would see 
this factor as a threat when a segment needs to be established. 
Nevertheless, if more studies are carried out a deep understanding might 
be established of where these two aspects are divided.  
It can be summurised that people in Bulgaria experience lagom in their 
lifestyle. As a result, marketers have utilized this trend and an evidence 
for that can be seen during the TV ads – their aim and what they are 
promoting. 
Lagom is also about the relationship between a company and a customer. 
Secondary research suggests that this relationship can be seen as lagom 
as it represents the balance between the company and the needs of the 
market which are presented by the customers. In Bulgaria this type of 
relationship is not that popular and can be seen mostly in big store 
chains, however, a study suggests that researches have been implemented 
towards this type of relationship in order to identify how customers feel 
about the products that they have bought, as lagom would suggest – are 
they sufficient, enough, at the right cost. In contrast, the primary data 
suggest that companies in Bulgaria still struggle to implement such a 
technique. The reason for that could be the fact that the concept is still 
new to people and to marketers. Consequently, even though, marketing in 
Bulgaria is still struggling with old techniques, an innovative and 
creative idea such as lagom is getting more and more attention over the 
time. Nevertheless, it would take more time, in comparison with other 
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countries and when it is fully established, this would change Bulgarian 
marketing in a positive way. 

Survey 3 Interview: Does Southern Europe truly understand 
Scandinavian conceptions and how are they applied 
Some countries were more easily seduced than others to the trends of the 
postwar new world – consumerism, pop-culture, pop-art, „new age“, „new 
wave“ etc. – to sum up – new lifestyle, defined by abundance. None can 
say that spending is more attractive than saving and lavishness than 
humility. Let’s have a look what words the South is famous for – first to 
come in mind are the French la joie de vivre and the Italian la dolce vita. 
Both phrases are popularly used with lifestyle connotation, far exceeding 
the iconic art pieces which titles they are. Both phrases suggest more sun, 
warm sees and inclination to self-gratification and lavish tastes. 
In this context one can’t avoid to see the contradiction between the main 
purpose of marketing (and overall of economics) – to maximizing profit 
while satisfying demand and the principle of lagom – not to demand what 
you don’t existentially need, even if you can afford it. It is important to 
outline that lagom became so advertised after the end of the last world 
economic crisis. It was not manifested by governments or monetary 
institutions as a slogan to ease public discontent and weariness of 
scarcity. In the pique years of crisis 2009 – 2013 lagom was far from the 
popularity of „word of the year“ ratings. And now, when economy growth 
is back, unemployment is low and money is cheap some xxxxx book on 
lagom is published. 
Is Lagom applicable in marketing? 
Our brief research couldn’t find a single piece of marketing, complying 
with lagom – i.e. inducing non consumption. In the contrary – we have 
found many items which were advertised for sale with the title lagom – 
mainly books, magazines, but also furniture, home and garden items. 
This was expected  
Is Lagom applicable in Bulgarian marketing? 
As a part of our research (survey 5) we have surveyed 11 marketing 
specialists – both academics and practitioners about the usage and the 
marketing potential of lagom concept in Bulgaria. The survey was held on 
January 5th 2018 via online poll. It consists of one long-answer and five 
multiple choice questions. To only one of these more than one answer was 
possible. 
First question is „How does your job relate to marketing?“ Its purpose is 
to determine whether the respondent belongs to the relevant research 
group. Four answers were suggested with the possibility of more than one 
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to be given in order to establish particular involvement with the subject. 
Results show that all respondents are marketing professionals – 
university teachers and practitioners simultaneously, except of one who is 
only a teacher. 

Figure 15 

 
Second question straightforwardly establishes whether the respondent is 
familiar with the lagom concept. Majority answers are NO (63.6%) and 
YES and RELATIVELY answers are both 18,2%. We may conclude that 
lagom is not popular concept among Bulgarian marketing specialists. 

Figure 16 

 
Google forms platform has the functionality to track each respondent’s 
answers. Detailed review of the answers of the first two questions shows 
that all university teachers, except of one are not familiar with lagom and 
the only one academic who is familiar with the concept is relatively 
familiar. 
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Third question – „Do you consider Bulgarian consumer similar to 
Scandinavian?“ aims to find whether the respondents consider Bulgarian 
market to have something in common the Scandinavian. Answers are 
63.6% NO and 36,4% TO SOME EXTENT. We may conclude that no one 
of the respondents consider the two markets similar. 

Figure 17 

 

Figure 18 

 
Our last question reveals that lagom was not used at all in marketing in 
Bulgaria. 
The answers of the next question however, show that despite no one 
considers Bulgarian market similar to Scandinavian; all professionals 
think that promoting moderate consumption may become a successful 
marketing strategy. We received 63,6% YES answers to the question „Do 
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you think a successful marketing strategy could promote sales in 
Bulgaria by advertising moderate consumption?“ We may conclude that 
our respondents see marketing potential in the core lagom principle – 
satisfaction by moderate consumption. NO and MAYBE answers receive 
equally 18.2% which supports our conclusion. 

Figure 19 

 
The last question – the only one with long answer question, was „If you 
answered the previous question with Yes could you please give an 
example?“ Of course we haven’t receive any answer to it. 
In conclusion we may definitely say that although our own scepticism, 
Bulgarian marketing practitioneers, rather than the academics, 
definately find potential in lagom concept. It is a principle that can induce 
consumers not to consume and therefore it may be used in marketing. We 
will be expecting such future examples with interest, impatient not to 
overconsume – in line with the core principle.  
Survey – Group discussion 
The purpose of this study is to inform a wider group of stakeholders in 
order to gain a better understanding on the subject of marketing and how 
it can be approached by different methods. Throughout the evolution of 
marketing to the state that it is in today, many marketing gurus have 
presented various strategies, which result in fascinating results. In 
addition to this statement, a recent trend shows how the following 
principle of living, which originates from Sweden – „Lagom“, may impact 
Bulgarian marketing in a way which we will cover in detail further on in 
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this study. To back up our point of view we will accompany this study with 
the results of the survey conducted between ten students. 
The subject of this study are the possible effects that this „new“ way of 
thinking may have when incorporated into business marketing strategies, 
especially in Bulgaria. Mainly influenced by foreign marketing strategies, 
the present state of Bulgarian marketing is highly successful, however 
this type of approach may result in failure. Although for the time being 
results are highly positive, some say that we are „rocking the boat“ of the 
mindset of typical Bulgarian consumer. So in order to reach a more stable 
state of consumption, adequate to the needs and resources of Bulgarian 
individuals, a new type of marketing mindset must be discovered and 
proven effective.  
Questionnaire survey was conducted on the basis of a group 
questionnaire prepared according to the specifics of the assigned topic. 
The survey was decided to be in a form of a group discussion in real time 
and on a voluntary basis principle in January 2018 among 10 students of 
„European studies“ in Sofia University. A group of colleagues was 
gathered and asked about their opinion on the designated subject through 
a series of leading questions. Based on their knowledge and opinion we 
deduced this survey. The results of the survey are presented in text and 
graphical form and are accompanied by relevant analyzes and 
conclusions. 

Figure 20 
1. QUESTION №1: Are you male or female?  

А = males B = females 

quantity % quantity % 

4 40 6 60 

 
The main principle behind „Lagom“ is quality over quantity. „Lagom“ 
preaches that there is no need to overwhelm yourself with any 
unnecessary possessions, but also not to deprive yourself. Swedes say that 
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in balance – there is modesty and in modesty – there is just the right 
amount of everything you are actually in need. However, when asked – 
„How do you feel about todays marketing situation in Bulgaria“ 10 out of 
10 people from our survey expressed their concern about overmarketing 
and that there is too much advertising in recent years.1213 Therefore the 
main purpose of this study is to provide „food for thought“ on how to bring 
balance in Bulgarian marketing strategies through the sole principles of 
the Swedish way of thinking which is „Lagom“. 

Figure 21 
2. QUESTION № 2: How do you feel about todays marketing situation in 
Bulgaria?  

A = Concerned B = Satisfied 

Yes No Yes No 

Quantity % Quantity % Quantity % Quantity % 

7 70 0 0 2 20 1 10 

Figure 22 

 

                                                           
12 https://www.linkedin.com/pulse/over-branding-marketing-kenneth-shinabery  
13 https://www.forbes.com/sites/marketshare/2011/09/26/is-there-such-a-thing-as-too-

much-advertising/ 
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Figure 23 
3. Question №3: Is it more thoughtful to spend your resources in a modest 
way? 

A = Yes, 
definitely 

B = Yes, in 
general 

C = To a certain 
extent 

D = No 

Quantity % Quantity % Quantity % Quantity % 

6 60 2 20 1 10 1 10 

Figure 24 

 
Our survey showed that the inquired representative sample in terms of 
consumerism agreed with the statement that it is more thoughtful to 
spend your resources in a modest way rather than excessively spending 
it. So to speak, they do not want to put their money „down the drain“.  
However, judging by the present market situation in Bulgaria consumers 
are flooded with problem solving products that they must have in order to 
have a „normal“ life. Even more, commercials advertise that there are 
certain products that are a must in order to fit in a „proper“ social status 
and to add up they evolve so fast that keeping up with the newest ones is 
utterly challenging. 14 

Consumers are now faced with obtaining new skills, skills that will help 
them research thoroughly products, market state and condition and 

                                                           
14 https://techcrunch.com/2016/08/07/how-google-analytics-ruined-marketing/  
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finding out which product suites their needs the best for the longest 
period of time. This shows that there is an ongoing shift on the way 
people evaluate their needs. This can further on bring us to the 
conclusion that many feel the bourdon of being bombarded with 
numerous new products, which are highly commercialized but with little 
to no use of. Consumers are willing to buy a product with a higher price 
but with a better quality, which will last for a longer period of time, 
rather than making the poorer choice, and paying for the same product 
over and over again, due to its inefficient qualities. Without even 
realizing, many have adopted the „Lagom“ method of thinking already. 

Figure 25 
4. Question №4: „Do you know the meaning behind the word „Lagom“? 

A = Yes B = No 

Quantity % Quantity % 

2 20 8 80 

However, when asked „Do you know the meaning behind the word 
„Lagom“, our survey showed that more than half of the participants did 
not know what „Lagom“ actually is. In order to help them gain a better 
understanding on the subject we explained them that „Lagom“ is simply 
the art of „living well“. This is the Swedish word for а lifestyle in 
moderation and balance. Its minimalistic approach towards life results in 
spending much more thought on how you spend your resources and 
moreover – spending them with reason. A balanced way of life is one 
without surplus so that everything is in moderation and to be enough, to 
be in the right quantity and proportion. In two words – contentment and 
sufficiency. Its main purpose is to contribute to the surroundings we are 
all living in and the leading principle is to „reduce-reuse-recycle“. We 
concluded that this way of thinking and living is more of a contrast to the 
current consumer culture and it’s acting like a counterweight to the 
principle of immediate indulgence.  

Figure 26 
5. Question №5: „Do you agree that the „Lagom“ method would be better 
in terms of productivity in the workplace“? 

A = Yes B = No 

Quantity % Quantity % 

9 90 1 10 
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Further on we asked them whether they agree that the „Lagom“ method 
would be better in terms of productivity in the workplace where in 
addition we explained to them what is the Swedish short coffee work 
break – „fika“ and how Swedes work for 6 hours a day (not the usual 8).15 
As a conclusion everyone stood up for the point that a shorter work day 
may result in higher productivity meter, mainly due to the effect of 
lowering the stress levels and due to the fact that there will be more free 
time for personal activities.  
After the participants acknowledged this information, we asked them 
several more questions. One of them was whether they see this way of 
thinking possible of being incorporated in business marketing strategies 
in Bulgaria. Half of the participants stated that although the „Lagom“ 
concept may not sound far-fetched from our everyday routine it may not 
be easily confined within a successful marketing strategy. Despite even 
the ongoing trends toward blended products, our participants stated that 
in order to be able to incorporate „Lagom“ into businesses, finding the 
perfect balance between the market state and product makers is 
something highly sought after.  

Figure 27 
6. Question №6: „Do you see this way of thinking possible of being 
incorporated in business marketing strategies in Bulgaria“ 

A = Yes, with ease B = Yes, but with  
a lot of effort 

C = No 

Quantity % Quantity % Quantity % 

2 20 7 70 1 10 

However, as an opposition to the previous statement the other half of the 
participants, pointed out that this concept of precise focusing of the 
available resources should result in more efficient way of thinking and 
living. Some suggested that marketing strategies could become more 
successful by adopting more „Lagom“ into their development, rather than 
continuing with the same old methods.16 

                                                           
15 https://www.huffingtonpost.com/entry/sweden-workplace-

happiness_us_5718fc23e4b0c9244a7b235b  
16 https://techcrunch.com/2016/08/07/how-google-analytics-ruined-marketing/  
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Figure 28 

 
On the question „How do you think „Lagom“ would impact small 
businesses?“ we can conclude, based on the given answers, that 90% of 
the participants see „Lagom“ principles as an effective tool in successful 
marketing strategies of small enterprises. Some gave interesting 
examples for small businesses such as neighborhood shops and 
minimarkets. They stated that many owners may adopt „Lagom“ in order 
to sufficiently rise their customer satisfaction levels. This can be achieved 
by highly increasing the range of variety of their merchandise but slightly 
lowering the amount of supply, rather than „overflooding“ their enterprise 
with a lower amount of offered goods in addition to a higher supply. This 
will provide excellent feedback for the owner on what his customers 
demand the most and on how to focus correctly on provisioning this 
sought after demand.  
When we asked our participants what is their understanding of a 
marketing that is not too little, not too much, but „just right“, many 
stated that in order to successfully grow a business a much more 
„organic“ approach should be taken into account.17 This would mean a 
slower, but a mindful and much more creative way of unfolding your 
business plan. There are numerous examples of entrepreneurs who create 
an imbalanced approach towards their products and end up searching for 
the wrong set of users.18 This is why „Lagom“ may be the key in 
succeeding.  
                                                           
17 http://www.dalamuses.com/2017/05/06/apply-swedish-lagom-marketing/  
18 https://www.forbes.com/sites/ericwagner/2013/09/12/five-reasons-8-out-of-10-

businesses-fail/#1c29a53e6978  
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Blinded by their passion for inventing a specific solution, many take up 
the mistake of flooding every channel, highly risking to fail in the pursue 
of their potential customers. „A great product only sells if it satisfies a 
market that is willing to pay for the solution“19.  

Entrepreneurs can make a much more genuine connection with the 
community by precisely targeting their territory. By doing so they can 
attract the customers which are just perfect for them and this may 
happen only after unraveling their customers innermost feelings and 
thoughts. In order to make better decisions in the future marketers 
should actively seek their customers market insights. Because at the end 
of the day „Which would you rather do – talk to customers now and find 
out you were wrong or talk to customers a year and thousands of dollars 
down the road and still find out you were wrong?“20 

Conclusion 
To conclude, when expanding to new markets, companies should be aware 
of the cultural differences across the world. Existing traditions and norms 
may drive consumer behavior in unexpected ways. Beliefs of natives may 
be different from what a firm thought them to be. All cultural values 
nowadays ought to be integrated with every element of the marketing 
strategy. Companies should understand the elements of foreign cultures 
and adapt to them in order to be competitive, create trust and stimulate 
consumer interaction and interest. 
Most of the Scandinavian countries have their own concept for many 
things, among these things the way they live. Their ways and culture 
became significantly popular in the last few years, mostly due to the fact 
that a lot of people around the world are unhappy with the way they live 
or are stressed and are looking for ways to fix this. Few examples of such 
concepts are the Danish „hygge“ or to feel cosy. The concept was a huge 
sell point for a lot of companies during 2017 and was used by these as a 
tool to boost sales in various ways. Sweden, to defend its glory as the 
Scandinavian capital has the so called „Lagom“. „Lagom“ is indeed a very 
interesting concept that Swedes apply not only in their day to day life, but 
also in their jobs, having the majority of Swedish companies apply it on a 
managerial level. „Lagom“ is about the moderation in everything we do, it 
is about achieving your goals without having to sacrifice everything. The 
term directly translates to „team around“, the meaning however is a bit 
deeper than that, it originates from the Vikings and the way they 
distributed food. So, what it initially meant was that you have to take 
                                                           
19 Darshan Mehta, „What Is Lagom, and How Can It Create a More Balanced Approach 

to Work and Life?“, HubSpot (2018, 2 January). 
20 Nathan Furr and Paul Ahlstrom, „Nail It, Then Scale It“, (June 1, 2011). 
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LAGOM portion, so that everyone in the group can have their own share 
as well. One example of the ways Swedish citizens has applied „Lagom“ in 
their day to day life is with their working hours, Swedish are allowed to 
leave earlier from work or do the so called „Lagom hours“ (6h working 
week) where they leave work early in order to better balance their family 
life. This does not mean that they work less in these 6h; in fact, studies 
show that such employees have maintained or even increased their 
productivity level. „Lagom“ is not about being lazy or doing less, rather it 
is about doing everything in moderation and finding balance in order to 
do more. „Lagom“ is also very often referred to as the „stress-fighting 
state of mind“. This Swedish culture has adapted „Lagom“ by prioritizing 
basic needs first at the best possible quality they can afford, so one can 
already set the stage for contentment in their lives before pursuing their 
wants and dreams in life. 
„Lagom“ can often be misunderstood, having people thinking the concept 
is much like the minimalistic approach, but while minimalistic is taking 
the least possible in order to achieve freedom, „Lagom“ is about taking as 
much as you need but not more than what is needed.  
„Lagom ar bast“ which roughly translates to „the right amount is best“ is 
very similar to the English phase – Everything in moderation. To better 
understand what this means and how is used by the Vikings a good 
example of the common usage would be: The water is lagom warm, or the 
sugar is just lagom. 
In order to start our exploration of what „Lagom“ really is, we wanted to 
better understand the concept and its principles, one of the principles is 
the „how“ of the approach, there is few key words, which can sum up what 
„Lagom“ really is about: moderation; slow but steady; connection.  
While doing the research, it became clear that the approach is no suitable 
to just any business, so we focused on finding out which businesses can 
take advantage of „Lagom“ and how it can be applied around the world as 
well as Bulgaria; we came to find results that were a bit of a shock to us 
at first. Other than finding that most that answered our poll haven’t 
heard of what „Lagom“ is and how it is applied, we found few interesting 
facts that make a lot more sense as of why one would apply the concept 
and succeed with it. The results showed that most people do not trust 
products or services that have gained their reputation too fast (within few 
months of the initial stage of deploying), meaning that fast results may 
not be what most new businesses are looking for. Unless you are a very 
successful start-up you may be better off doing things in moderation. 
What does moderation means when it comes to marketing, shouldn’t we 
always want to get the best out of each campaign and the best out of each 
project? Well not always, according to customers they would prefer a 
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campaign that connects with them individually, rather than a mass 
campaign to reach them all. Of course, this is only applicable in small or 
new businesses, a bigger and well established company of a product for 
everyday use or mass usage should always focus on reaching as many as 
possible, but what if you are a smaller business, a sole owner, a new 
Brand, a craft studio? „Lagom“ may be just be the right strategy for you, 
regardless of your location. 
Although so far this may sounds like a concept that is applicable to a lot 
of things we do on a daily basis and it probably is, in business this may 
not be the case. Not too much, not too little and just enough may be a 
successful concept for your business, but this depends on a lot of factors 
that you need to study prior.  
The base idea of „Lagom“ is to have genuine connection with your 
customers and by applying this principle to be able to attract the right 
people, not just anyone. This is the key difference and the key approach 
with „Lagom“, and it does sound very reasonable, as a company would we 
rather have your staff spending time and have your corporate account 
shrinking for a project that is not going to bring your company the desired 
revenue? Of course not, this is when „Lagom“ comes in handy; we want to 
attract the right customer base and not just anyone, those customers that 
will indeed be buying and hopefully will be classified as returning 
customers going forward. So rather than spending a huge amount of time 
and money and attract 10 000 people or how many we have had as a goal, 
but from those only 500 actually turn into customers, we can instead 
spend less time, less money, use the LAGOM concept and its principles 
and attract only 1000. Now one would think, wait a minute, these are 
9000 less! Yes, but what if all of these 1000 make a purchase? Chances 
are this happens as the Swedish concept is made to connect with our 
customers and according to our research, customers are more likely to 
buy if you have connected with them prior. 
In any case, as any other concept, you have to take few things in 
consideration before jumping into the idea. Although it may be just the 
right strategy for one business, it can also be the absolute wrong for 
another. There are certain situations where „Lagom“ might be your best 
bet, but there are also plenty of situations where it is not a good choice. If 
a business does go for the Swedish concept as a main tool to support their 
marketing goals, there are a few things you must keep in mind in order to 
make your mission less stressful and more successful, bellow you can find 
the main principles of the „Lagom“ approach in marketing, the way we 
see them: 
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1) for your company, meaning used in the right time, for the right people. 
Just like anything else it may be an entirely wrong approach for your 
company, so make sure it suits your goals and customers first. 
2) If you do decide to „Lagom“ just like any other marketing concepts is 
only good tool if it is right go ahead with applying the „Lagom“ approach 
and concept to your marketing strategy, then make sure not to compare 
yourself with your competitors. The reason for that is that this concept is 
very individual and as such it has very different results than what most 
businesses are used to.  
3) The last principle when it comes to applying this concept is 
understanding that just because things are happening slow, it does not 
meant that they are going to fail, in fact this is one of the biggest 
misconceptions when it comes to applying this approach, people think 
that it will bring success right away as it is the kind of futuristic 
approach that flashes dollar signs when initially heard of, truth is success 
is not tied to any approach, but if it is about to happen with this one, it 
will come slowly, but steadily.  
4) Our main concern while reviewing the data and understanding the 
concept was that we think „Lagom“ is not applicable to businesses that 
look for monetary profit or to Start-ups, in fact it may be totally wrong to 
apply the concept or the exact opposite of what your company needs, 
marketing wise. In other words, products or services which excel at what 
they do, such that have exactly what the consumer is looking for, should 
definitely not go for this concept, instead the companies should do what is 
expected of them, pull all their forces into becoming more profitable, 
promoting it as much as possible – no moderation needed there.  
This is why we are definite that „Lagom“ is only right for certain 
companies, at certain stages of growth and in certain areas/markets. 
Perhaps the best application of the concept can be applied to online art 
stores, handcrafting, personal readings, personal training and other 
businesses that require you to connect to your customers on a more 
personal level. Of course, this same approach would work wonders for 
bigger companies, however it requires huge investments and enormous 
man power in order to individually approach each and every customer. 
Imagine a company with the size of Samsung, a large company applying 
such approach may make a lot of customers to switch, however how much 
money and time would that cost to Samsung? Would it be worth investing 
in? It probably won’t. This is why we have come to the conclusion that the 
Swedish concept is best suited for companies of smaller sizes, perhaps 
such companies that rely on customers’ satisfaction, alike having your 
own brand. Another great example for implementation of the „Lagom“ 
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concept would be using it alongside a well-rounded mixed marketing 
strategy within a company selling more than one product/service. 
Digging deeper in our research we have found different, yet very 
intriguing usage of the concept. „Lagom“ as a marketing tool has been 
applied very successfully when it comes to companies that are producing 
items made from renewable resources or from earthly resources. The 
„Lagom“ culture has been successfully used by IKEA, one of the biggest 
furniture companies worldwide. Their main goal was to promoting 
sustainability as a selling point. The principles of the concept are applied 
in the opposite direction, rather than applying the concept within your 
marketing (inside-out), it is applied to your product targeting specific 
customers that also believe in this semi-minimalistic approach. For IKEA 
this has worked wonders and they have created a whole line of products 
under the hashtag LAGOM. 
IKEA had an easier time implementing such strategy mainly due to the 
fact that it was selling on their home market – the Swedish market as 
this mentality already exists within Swedish businesses and is accepted 
and understood by Swedes. However it may be frustrating for foreigners 
to understand. In Sweden employees often focus on doing exactly what’s 
needed and doing it well, rather than doing unnecessary things. Many 
who moved to Sweden unable to understand the „Lagom“ lifestyle were 
frustrated with the lack of appreciation by their line managers or 
colleagues, however for Swedes is not about how well you have done your 
task, as long as you have completed it. This made us question whether 
such mentality can be applied world-wide. 
Unlike the concept „Lagom“, we Bulgarians have completely different 
mindset, both in our personal and work life. We, like many other 
nationalities, want everything to be optimal and to its full potential. We 
want to grow our networks faster than anyone, we want to triple our 
businesses social followers in a month, and we want to grow our business 
enormously in a matter of hours. We sometimes waste so much time 
trying to achieve something, which simply takes longer, in these moments 
we need to appreciate that some things take longer than others and this 
is where patience and moderation comes in handy. Both patience and 
moderation has always been hard to apply, therefore „Lagom“ is 
considered a skill that not everyone have and perhaps it is difficult to 
achieve although it sounds like a simple task. Most people would disagree 
that it would be difficult, they would say that if they are able to do 
something and be rated as GREAT, they surely can do that same thing 
and be graded as GOOD. However moderation may be difficult, especially 
when most of us are pressured to be their best self in order to keep jobs, 
relationships and so on, but in business moderation is sometimes helpful, 
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depending on the stage and the type of business you own, the concept 
might be just the right things to apply to your marketing strategy. 
In Bulgaria the concept can be adapted by businesses for their marketing 
purposes, same as anywhere. It is important to note that this strategy 
should not only be applied as it is considered the „now trending“. Bellow 
one can find information that we concluded after investigating the best 
suited business types and sectors in Bulgaria that can take advantage of 
Lagom and make it a success (given as example, but not limited to): 
- Hand-crafted items; Personal coaching/training; Art brands; 
Blogs/Writers; Companies producing items that are made of renewable 
sources, Producing of items made with earthy goods. Newly deployed 
products/services that have 1v1 sale process within; 
With the same data, we concluded that the concept is not applicable for: 
- Large/medium companies with steady growth, oriented to monetary 
goals, profit increase etc; businesses with mass production or with 
product/service of everyday use; long established businesses with already 
succeeding marketing strategy and steady revenue; 
Who then can apply the concept and succeed in doing so? In the last few 
years we have noticed a big movement and interest in the online presence 
by Bulgarians blogers, vlogers, brands, sole traders, influencers, crafters 
and so on. A lot of them already apply the principles of the Lagom concept 
without actually knowing it. In fact most of these people made their own 
brands after they realised the amount of followers they already have and 
the power their connection with their followers have. Needless to say 
achieving that usually takes a long-long time and most of these 
establishments were just people with dreams that slowly but steadily 
grew a group of followers that then became their customers. Some of 
these are only selling a T-shirt with their logo and are already making 
more a month than most of us with a good paying „9 to 5“ o’clock job. 
What did they do to achieve that? Well they were there, everyday, 
providing content, replying to comments, building their channel from 
zero. Not too much, not too little, just enough to be able to keep going and 
create steady growth. However the most important thing they did was 
creating trust between them and their followers and connecting with 
them on a personal level. Why is Lagom applicable to these businesses in 
Bulgaria, the answer is simple. These types of businesses are dependent 
on their audience in order to establish any kind of profit. They have to 
keep developing and investing in their audience, approaching their 
followers and finding more ways of connecting with them is ultimately 
what makes them more successful, expand, grow and make profit. 
Furthermore, according to the answers of our questionnaire, people are a 
lot more likely to buy a product because it was recommended to them by 
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someone they trust, as well as in general buy products by a 
brand/influencer they are following just because the product is made by 
them. This does not mean that the product is the best quality or exactly 
what they look for, no, not at all. This all comes a bit natural, which is 
totally in line with what the Lagom principles require. Usually most 
people would only have interest and follow someone they like, and 
because of that the same people would feel natural to purchase a product 
or service made by the people they follow, putting second the usual 
consumer criteria alike quality and price. We have seen this plenty of 
times in social media and we are likely to see that going forward. So why 
not start your own little business, applying the Lagom approach by 
connecting to the people that you want to call customers in the future. 

Annex 1. Hofstede’s Insights results (comparison between Bulgaria and 
Sweden via the online tool) 

 Bulgaria Sweden 

High vs Low 
power dis-
tance 

Bulgaria scores high on this 
dimension (score of 70) 
which means that people 
accept a hierarchical order 
in which everybody has a 
place and which needs no 
further justification. 
Hierarchy in an 
organization is seen as 
reflecting inherent 
inequalities, centralization 
is popular, subordinates 
expect to be told what to do 
and the ideal boss is a 
benevolent autocrat 

 

Sweden scores low on this 
dimension (score of 31) which 
means that the following 
characterises the Swedish 
style: Being independent, 
hierarchy for convenience 
only, equal rights, superiors 
accessible, coaching leader, 
management facilitates and 
empowers. Power is 
decentralized and managers 
count on the experience of 
their team members. 
Employees expect to be 
consulted. Control is disliked 
and attitude towards 
managers are informal and 
on first name basis. 
Communication is direct and 
participative. 

Individualism 
vs collectiv-
ism 

Bulgaria, with a score of 30 
is considered a collectivistic 
society. This is manifest in 
a close long-term 
commitment to the member 
‘group’, be that a family, 
extended family, or 

Sweden, with a score of 71 is 
an Individualist society. This 
means there is a high 
preference for a loosely-knit 
social framework in which 
individuals are expected to 
take care of themselves and 
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extended relationships. 
Loyalty in a collectivist 
culture is paramount, and 
over-rides most other 
societal rules and 
regulations. The society 
fosters strong relationships 
where everyone takes 
responsibility for fellow 
members of their group. In 
collectivist societies offence 
leads to shame and loss of 
face, employer/employee 
relationships are perceived 
in moral terms (like a 
family link), hiring and 
promotion decisions take 
account of the employee’s 
in-group, management is 
the management of groups. 

their immediate families only. 
In Individualist societies 
offence causes guilt and a loss 
of self-esteem, the 
employer/employee 
relationship is a contract 
based on mutual advantage, 
hiring and promotion 
decisions are supposed to be 
based on merit only, 
management is the 
management of individuals. 

Masculinity 
vs Femininity 

Bulgaria scores 40 on this 
dimension and is thus 
considered a relatively 
Feminine society. In 
Feminine countries the 
focus is on „working in 
order to live“, managers 
strive for consensus, people 
value equality, solidarity 
and quality in their 
working lives. Conflicts are 
resolved by compromise and 
negotiation. Incentives such 
as free time and flexibility 
are favoured. Focus is on 
well-being, status is not 
shown. 

Sweden scores 5 on this 
dimension and is therefore a 
Feminine society. In 
Feminine countries it is 
important to keep the 
life/work balance and you 
make sure that all are 
included. An effective 
manager is supportive to 
his/her people, and decision 
making is achieved through 
involvement. Managers strive 
for consensus and people 
value equality, solidarity and 
quality in their working lives. 
Conflicts are resolved by 
compromise and negotiation 
and Swedes are known for 
their long discussions until 
consensus has been reached. 
Incentives such as free time 
and flexible work hours and 
place are favoured. The whole 
culture is based around 
‘lagom’, which means 
something like not too much, 
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not too little, not too 
noticeable, everything in 
moderation. Lagom ensures 
that everybody has enough 
and nobody goes without. 
Lagom is enforced in society 
by „Jante Law“ which should 
keep people „in place“ at all 
times. It is a fictional law and 
a Scandinavian concept which 
counsels people not to boast 
or try to lift themselves above 
others. 

High vs Low 
uncertainty 
avoidance 

Bulgaria scores 85 on this 
dimension and thus has a 
very high preference for 
avoiding uncertainty. 
Countries exhibiting high 
Uncertainty Avoidance 
maintain rigid codes of 
belief and behaviour and 
are intolerant of 
unorthodox behaviour and 
ideas. In these cultures 
there is an emotional need 
for rules (even if the rules 
never seem to work) time is 
money, people have an 
inner urge to be busy and 
work hard, precision and 
punctuality are the norm, 
innovation may be resisted, 
security is an important 
element in individual 
motivation. 

Sweden scores 29 on this 
dimension and thus has a 
very low preference for 
avoiding uncertainty. Low 
UAI societies maintain a 
more relaxed attitude in 
which practice counts more 
than principles and deviance 
from the norm is more easily 
tolerated. In societies 
exhibiting low UAI, people 
believe there should be no 
more rules than are necessary 
and if they are ambiguous or 
do not work they should be 
abandoned or changed. 
Schedules are flexible, hard 
work is undertaken when 
necessary but not for its own 
sake, precision and 
punctuality do not come 
naturally, innovation is not 
seen as threatening. 

Long-term vs 
short-term 
orientation 

With a score of 69, Bulgaria 
has a Pragmatic culture. In 
societies with a pragmatic 
orientation, people believe 
that truth depends very 
much on situation, context 
and time. They show an 
ability to adapt traditions 
easily to changed 

With an intermediate score of 
53 Sweden is seen to not 
express a clear preference on 
this dimension. 
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conditions, a strong 
propensity to save and 
invest, thriftiness, and 
perseverance in achieving 
results. 

Indulgence vs 
restraint 

Bulgaria has a very low 
score of 16 in this 
dimension, making it a 
strongly Restrained culture. 
Societies with a low score in 
this dimension have a 
tendency to cynicism and 
pessimism. Also, in contrast 
to Indulgent societies, 
Restrained societies do not 
put much emphasis on 
leisure time and control the 
gratification of their 
desires. People with this 
orientation have the 
perception that their 
actions are Restrained by 
social norms and feel that 
indulging themselves is 
somewhat wrong. 

A high score of 78 in this 
dimension indicates that 
Swedish culture is one of 
Indulgence. People in 
societies classified by a high 
score in Indulgence generally 
exhibit a willingness to 
realise their impulses and 
desires with regard to 
enjoying life and having fun. 
They possess a positive 
attitude and have a tendency 
towards optimism. In 
addition, they place a higher 
degree of importance on 
leisure time, act as they 
please and spend money as 
they wish. 

 



 120 

Производство по стабилизацията на 
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Abstract: The paper contains an analysis of the new fifth part, 
art.761-797 of the Commerce Act; „Trader Stabilization 
Procedure“ in relation to other legal provisions. The amendment 
made by the legislator in the Commerce Act is objectively 
determined by the crisis situation of the modern economies and 
finances leading to the commercial bankruptcy of the trader and 
respectively their termination as a market participant. The most 
unstable in sharp financial fluctuations are medium and small 
enterprises, which are the basis of the market economy. This fact 
is enshrined in the EC Anti-Crisis Recommendations of 
12.03.2014 on a new approach to bankruptcy and insolvency of 
commercial enterprises. The development, taking into account 
the legislative focus on the stability of the trader, combines legal 
and financial accounting with a practical focus. From the 
scientific and practical point of view, the essence of the new 
judicial proceedings is anti-crisis management based on the 
financial-accounting forecasting of the company`s activity. 
JEL Classification: K2 
Key words: insolvency threat; financial sustainability; creditor 
agreement; court proceedings; stabilization plan. 
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Въведение 
Поради действието на обективните закони, постоянно присъства зап-
лаха за финансовото състояние и икономическата стабилност на всяко 
търговско предприятие на търговеца. В този контекст управлението 
на фирмата като социално-икономическа система трябва в известна 
степен винаги да бъде антикризисно, тъй като вероятността от криза 
съществува постоянно. Мениджмънтът при условията на неопределе-
ност и липса на информация носи неизбежен риск. Натрупването на 
проблеми и липсата на методи за борба с тях могат да доведат до бан-
крут (несъстоятелност) на търговеца. Подобна ситуация не е желател-
на както за самия търговец, така и за икономиката, съответно и за 
обществото поради свиване на пазара на стоки и труда и на бюджет-
ните му средства.В днешните условия на глобализацията и цифрови-
зация на икономиката под заплахата от несъстоятелност основно се 
намират малки и средни предприятия с неголеми финанси и с висок 
риск за финансова неустойчивост. Едрите предприятия с големи про-
екти, осигурени с немалки парични средства, със съществени обеми на 
просрочени задължения изпадат в несъстоятелност значително по-
рядко. Същевременно стабилността на развитието на пазарната ико-
номика в страните, особено в периоди на възстановяване след иконо-
мически кризи, пряко зависи от ефективността на функционирането 
на малкия и средния бизнес.1 Именно тази тенденция е залегнала в 
основата на препоръката на Европейската комисия, която през 2014 
г.обяви нов подход към фалита на търговското предприятие – да се 
потърси възможност за съхраняване на предприятието, а не за ликви-
дацията му. От позицията на икономическата история подходът и не 
толкова е нов, защото от средновековието и особено през ХIХ век тези 
проблеми са вълнували управляващи, вкл. законодатели.2 По-скоро 
новото е съдържанието му. 

                                                           
1 Георгиев, А., Производството по стабилизация – дълго чакана глътка въздух или 

капан за „стабилността“?, http://gramada.org/ 
2 Процедурите по несъстоятелност (банкрут) през първия етап на институционали-

зацията като елемент от правната система (през средновековието) могат да се раз-
глеждат като по-скоро лична санкция срещу неизправен длъжник, а не като сред-
ство за удовлетворяване на вземанията на кредиторите за сметка на неговото 
имущество. Появата на такъв феномен като националната икономическа и фи-
нансова криза – когато банкрут, последван от лишаване от свобода в масов мащаб, 
заплашваше цялата управляваща класа и допринесе за последователното декри-
минализиране на фалита, отнемане на банкрут статута на престъплението. За 
първи път това се случи в САЩ през 1841 г. по време на депресията, последвала 
борсовата паника от 1837 г.: новият закон за несъстоятелността предвиждаше 
правото на длъжника доброволно да обяви несъстоятелността си с подходящо ис-
кане пред съда. Същевременно законът в частта за несъстоятелността на физи-
ческите лица предвижда увеличение на списъка и стойността на неотчуждаемо 
имущество за неплатежоспособния длъжник и разширяване на привилегиите му. 
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В този контекст за устойчивото финансово състояние на предприятие-
то, съответно търговеца, е от значение осигуряване на систематично 
получаване и ефективно използване на финансовите ресурси, спазва-
не на сетълмент и кредитна дисциплина, постигане на рационално 
равновесие между собствените и привлечените средства. Финансовата 
устойчивост на търговеца е резултат от взаимодействието не само на 
комбинацията от производствените и икономическите фактори, но и 
на всички елементи на финансовите му отношения, включително и 
правните такива. Тези обстоятелства основно предопределят актуал-
ността и практическата значимост на избраната за финансово-правен 
анализ тема на изследването, т.к. производството по стабилизацията 
на търговеца е производство за възстановяване на финансовата му ус-
тойчивост. 
Новоприета пета част на Търговския закон от една страна е логично 
следствие на препоръките на Европейската комисия за хармонизира-
не на законодателните практики на Република България относно ин-
ститута на несъстоятелността с чуждите такива, а от друга е и практи-
ческа необходимост от усъвършенстване на правните процедури, ре-
гулиращи отношенията между неплатежоспособните, но същевремен-
но добросъвестните, търговци и техните кредитори, предвид факта, че 
само незначителна част от производствата по несъстоятелност у нас 
реално приключват с „оздравяване“ на изпадналия в затруднения 
търговец.3Формулираната от законодателя цел на производството е да 
предотврати откриване на производство по несъстоятелност за заст-
рашен от неплатежоспособност търговец, чрез постигане на споразу-

                                                                                                         
Основното нововъведение на американския закон за несъстоятелността от 1841 г. 
е освобождаването на лицето-банкрут от задължението за плащане на дългове 
(т.нар. „discharge“, което означава „разтоварване“). По-късно американските зако-
ни за несъстоятелност от 1867, 1874, 1898, 1932-1938. бяха приети в годините на 
икономически кризи и депресии. Политиците и законодателите реагираха на зап-
лахата от масова несъстоятелност на търговците чрез либерализиране на наказа-
телните разпоредби на закона за несъстоятелността, а след това чрез пълно тяхно 
изключване. Наред с отказа да се третират длъжниците в несъстоятелност (физи-
чески и юридически лица) като престъпници и приемане на мерки за предотвра-
тяване на несъстоятелността в закона за несъстоятелността, започнаха да се поя-
вяват все повече и повече разпоредби, целящи запазването на длъжника като 
действащ стопански субект. //Corporate restructuring seen as key toreviving  

 postcrisis economies, – IMF Survey,June 24,2002, – 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/ survey/2002/062402.pdf. 

3 Процедурите за преструктуриране на дълга на длъжника с цел продължаване на 
дейността му се появяват за първи път в австрийското законодателство през 1914 
г., но рядко се прилагат на практика. Подобни процедури са включени в законите 
за фалит на Испания през 1922 г., Южна Африка – през 1926 г., Белгия, Фран-
ция, Германия, Холандия и САЩ – през 30-те години. 
//https://studfiles.net/preview/4432076/page:12/ 
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мение между търговеца и кредиторите му за начина на изпълнение 
на задълженията му, което да доведе до продължаване на дейността 
на търговеца. Тоест, реализирането на производството е с превантивен 
характер, целящ запазване дейността на работещо търговско предп-
риятие.  
В едногодишния период след приемането на текстовете на закона и 
месеци след влизането им в сила в съдебната система не се наблюдава 
тяхно практическо приложение. Мислим, основната причина за това 
е, че правен институт е нов и като такъв предизвиква по-голяма пред-
пазливост за неговото използване, и по-специално от страна на креди-
торите на търговеца. Точно по същата причина неговото обследване 
безспорно е представлява интерес, не само за правната наука, но и за 
всички ангажирани с анализиране на логиката на организиране на 
търговския оборот и възможностите за съхранение на работещ бизнес 
модел, попаднал във временно финансово затруднение. Обект на изс-
ледването е сферата на търговско-правните и финансови отношения 
на търговеца в условията на съвременното кризисно икономическо 
развитие. Предмет на изследването е анализ на основните етапи на 
процесуалната процедура по финансовата стабилизация на търгове-
ца, заложена в пета част на ТЗ, с цел запазването му в качеството на 
участник в търговския оборот. Целта на изследването е предложения 
от законодателя процесуален механизъм по стабилизация на търгове-
ца да бъде изследван, както от гледната точка на интереса на длъж-
ника, така и от тази на кредиторите. Реализирането на целта на изс-
ледването изисква обсъждане на въпроси от правен, счетоводен и 
прогнозно-финансов характер. Предвид липсата на съдебна практика 
и невъзможността за анализ на реално развити производства, разра-
ботката е изградена върху систематичен теоретичен анализ на норма-
тивната база и логическо построяване на хипотези за застрашени от 
неплатежоспособност търговци. Задачи, чрез които ще бъде постигна-
та целта на изследването: 

• отграничаване на производството по стабилизация на търгове-
ца от плана за оздравяване в производството по несъстоятел-
ност и възможността за извънсъдебно споразумение между 
длъжника и кредиторите с приети вземания в производството 
по несъстоятелност; 

• отграничаване на критериите, преграждащи пътя на производ-
ството за стабилизация;  

• извършване на анализ на юридическите последици от откри-
ването на производството по стабилизация, касаещи както пра-
вата и задълженията на длъжника, така и за защитата на ин-
тересите на кредиторите в условни зависимости;  
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• анализиране на плана по стабилизация (съдържанието, усло-
вия за съставянето, резултатът от реализацията; изпълнението 
и последиците от неизпълнението, правата на кредитор, който 
не е включен в списъка на кредиторите). 

Използвана методология на изследването: преди всичко интердис-
циплинарният системен подход, включващ качествен и количествен 
анализ и синтез на правната, финансовата и счетоводната информа-
ция. Надеждност и валидност на използваните инструменти: анали-
зът на нормативните разпоредби са с висока степен на надеждност и 
валидност. Анализът на изискванията към счетоводните отчети и фи-
нансовите показатели е надежден и създава възможност за изгражда-
нето на стабилни логически конструкции, основа за формирането на 
правни решения по производството. 
Към момента на представяне на разработката, тя се явява едно от 
първи изследвания, съчетаващо общия анализ на нормативните раз-
поредби с анализ на конкретни финансови показатели на хипотетич-
но търговско дружество. Хипотетичният казус е разгледан в прогноза, 
с предполагаемо развитие на правоотношенията на търговеца и бъ-
дещата промяна във финансовите му показатели, какъвто анализ е 
сърцевината и смисъла на производството по стабилизация. В предс-
тоящите съдебни казуси, търсенето на формулата за прецизен финан-
сов анализ по прогнозни данни ще е обективна необходимост за всич-
ки участници в производството.  
При изследването на производството по стабилизация на търговеца 
съгласно пета част от Търговския закон, освен законодателните раз-
поредби, са използвани немногобройни публикации в областта: Геор-
гиев А. Производството по стабилизация – дълго чакана глътка въз-
дух или капан за „стабилността“?; доц.Касърова В., Финансов анализ 
на фирмата; Григоров Г., Несъстоятелност; проф.Стефанов Г., Основи 
на търговското право; д-р Тодоров Л., Оценка на финансовата устой-
чивост – част от антикризисното управление на бизнеса и др.. 4 

                                                           
4 Проблемите на антикризисното управление се анализират в разработките на ре-

дица западни учени:.Ансофф И., Дракър П.,.Котлър Ф., Мескън М., Портър М. В 
техните изследвания антикризисното управление се разглежда по отношение на 
предприятията, които осъществяват своята дейност във вече формирала се пазар-
на среда. 
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1. Производство по стабилизация на търговец според пета част на ТЗ 
(общи положения)  

1.1. Цел и основание за откриване на производство по стабилизация. 
Отграничение на производството по стабилизация от плана за 
оздравяване в производството по несъстоятелност 
Целта на производството по стабилизация е формулирана от законо-
дателя в чл. 761 от ТЗ. Законодателните промени предвиждат меха-
низъм, чрез който да се предотврати откриването на производство по 
несъстоятелност за търговец, намиращ се в непосредствена опасност 
от неплатежоспособност чрез постигане на споразумение между търго-
веца и кредиторите му за начина на изпълнение на задълженията му, 
което да доведе до продължаване на стопанската му дeйност. Основа-
ние за откриване на производството е наличие на непосредствена 
опасност от неплатежоспособност (вж. чл.762, ал.1 и 2). Именно с тази 
цел са предприети и редица облекчени производства по стабилизация, 
които целят запазването на предприятието на търговеца.5  

В исторически план, подобна нормативна уредба не е новост за бъл-
гарското законодателство. По време на икономическата криза през 30-
те години на XX век идеята за производство по несъстоятелност се 
трансформира от идея за контролирана ликвидация в производство, 
което би дало възможност на длъжника да възстанови предприятието 
си, ударено от икономическата криза или друг пазарен проблем.6 По-
добна задача е поставена пред приетия в България през 1932 г. Закон 
за предпазен конкордат, който действа до 1951 г. Заложената законо-
дателна идея, както в Закона за предпазния конкордат, така и в но-
воприетата част пета на ТЗ е защита на добросъвестния търговец, це-
лящ запазване на дейността на търговското предприятие. С приема-
нето на Указ № 56 за стопанската дейност (УСД), действал в периода 
1989 г. – 1996 г. е регламентирано „производство за споразумение с 
кредиторите“, като алтернатива на възможността да се окаже помощ 
от държавата на фирма, изпаднала в неплатежоспособност или обяве-
на в несъстоятелност. Подобно на производството по стабилизация се 
съдържа и в отменената Наредба № 9 на БНБ, уреждаща преструкту-
рирането на рискови експозиции.  
Новата част пета от ТЗ въвежда изцяло ново производство, което по 
своята същност представлява превантивна нормативна рамка за прес-
                                                           
5 Георгиев, А., Производството по стабилизация – дълго чакана глътка въздух или 

капан за „стабилността“?, http://gramada.org/  
6 Мхитарян Ю.И. Мировой кризис и некоторые аспекты, антикризисного управле-

ния.// https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-krizis-i-nekotorye-aspekty-
antikrizisnogo-upravleniya 
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труктуриране на предприятия с финансови затруднения, което се из-
разява в промяна на състава, условията или структурата на активите 
и пасивите на длъжника, или комбинация от всички тези елементи. 
Направените промени хармонизират българското законодателство с 
европейското в областта на правната уредба на несъстоятелността. С 
уредбата на производството по стабилизация се предоставя възмож-
ност на търговците, изпитващи финансови затруднения, да се прест-
руктурират на ранен етап и да избегнат несъстоятелността, като по 
този начин се извлича максимална полза за кредиторите, служители-
те, търговците и икономиката като цяло, като се създават предпостав-
ки за увеличаване процента на събираемост на вземанията на креди-
торите, за запазване на работни места, по-добра оценка на рисковете и 
насърчаване на достъпа до кредитиране.  
По този начин целите на новото производство по стабилизация, от ед-
на страна, са свързани с възможността отделните предприятия, из-
паднали във финансови затруднения, да стабилизират състоянието си 
и да продължат осъществяваната от тях дейност. От друга страна, 
производството цели и защита правата на кредиторите, като гаранти-
ра удовлетворяване на техните вземания, поставяйки изисквания към 
плана за стабилизация, които да осигурят заплащане на задължения-
та към кредиторите в определен гарантиран размер. Очаква се от тази 
процедура да се възползват най-вече малките и средни предприятия, 
които срещат финансови затруднения при осъществяването на своята 
дейност. Не на последно място, следва да се отбележи, че новото про-
изводство ще допринесе за финансова стабилност и в по-мащабен 
план, с оглед постигането на по-добри условия за инвестиране, повече 
сигурност при поемането на рискове и понижаване нивата на финан-
сова задлъжнялост на малките и средни предприятия.7 

Следователно, целта на стабилизацията е да се даде шанс на добросъ-
вестния търговец да продължи дейността си, като честно и почтено 
предостави цялата информация за финансовото и имущественото си 
състояние на своите кредитори и им предложи споразумение за начи-
на, по който ще погасява задълженията си занапред. В замяна на 
почтеността му се очаква от кредиторите да постъпят разумно и да да-
дат на търговеца шанс да продължи дейността си, като направят отс-
тъпки – разсрочат и отсрочат задълженията, намалят размера на 
дължимите суми и пр. Стабилизацията може да се окаже добър вари-
ант за оздравяване на предприятието и алтернатива на несъстоятел-
ността.8 

                                                           
7 Петров, М., http://www.popov-partners.com/?p=9894  
8 Валя Гигова, Правен свят, http://legalworld.bg/60220.proizvodstvoto-po-stabilizaciia-

e-za-pochtenite-tyrgovci-koito-izpitvat-zatrudneniia.html   
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За да бъде приета за налична непосредствената опасност от неплате-
жоспособност, предстоящите падежи на паричните задължения на 
търговеца в следващите 6 месеца от подаване на молбата за стабили-
зация в съотношение с финансовото състояние на търговеца следва да 
могат да доведат до две алтернативни хипотези. При първата от тях, с 
оглед на падежите на задълженията, търговецът ще се окаже в не-
възможност за изпълнение на изискуеми парични задължения, а при 
втората падежите ще доведат до спиране на плащанията. 

Според тълкуването на чл. 608, ал.1 от ТЗ на проф.Г.Стефанов9, неп-
латежоспособността е втората предпоставка за откриване на производ-
ство по несъстоятелност /тя е основна, обща и пряка/. Длъжникът е 
неплатежоспособен, когато не е в състояние да изпълни свое парично 
задължение, което е изискуемо, безусловно, ликвидно и произтича от 
търговска сделка, има публичноправен характер и е свързано с тър-
говската действителност на длъжника, или е частно държавно взема-
не. Неплащането на парично задължение е следствие на неплатежос-
пособността на длъжника. Неплатежоспособност се предполага и при 
спрени плащания, което е непряка /косвена/ предпоставка за откри-
ване на производство по несъстоятелност. Спирането на плащанията 
показва, че длъжникът се намира в състояние на невъзможност да из-
плаща своите парични задължения, което се е проявило по един ви-
дим и траен начин. На това основание авторът прави извод: спрените 
плащания имат спомогателно значение за доказване на неплатежос-
пособността и е с по-широко съдържание в сравнение с неплатежоспо-
собността. Спирането на плащанията е индикатор за длъжника да 
предприеме необходимите мерки за да не се стигне до отрицателни за 
него последици – откриване срещу него на ТН. По този начин законо-
дателят, установявайки причинно-следствена връзка между двете 
производства, запазва своята логичност и последователност. 
Законът не предвижда изрично производството да е възможно и в хи-
потеза на „свръхзадлъжнял“ търговец. За разлика от производството 
по несъстоятелност, в производството по стабилизация се обсъжда 
единствено понятието „неплатежоспособност“, но не и „свръхзадлъж-
нялост“. Свърхзадължеността, след неплатежоспособността, е пред-
поставка за откриване на производство по търговска несъстоятелност 
само за капиталовите търговски дружества (АД, ООД, КДА). За оста-
налите търговци производството се открива само на основание непла-
тежоспособност. Под свърхзадълженост се разбира такова финансово 
състояние на ТД, когато неговото имущество (права, активи) не е дос-
татъчно, за да покрие паричните му задължения (пасиви). При това 
не е необходимо задълженията да са изискуеми и ликвидни. Свърхза-
                                                           
9 Стефанов, Г., Основи на търговското право. Абагар, 2012, с. 486-489. 
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дължеността се установява по съответния баланс (вкл. и ликвидацио-
нен) и по оценката на активите и пасивите. При това цената при ос-
ребряването на активите (правата) може да не съвпада с балансовата 
им стойност. В тези случаи са възможни няколко варианта на съотно-
шение на неплатежоспособност и свърхзадълженост: длъжникът да е 
неплатежоспособен, но не е свърхзадължен или да е платежоспособен, 
но да е свързадължен. Оттук се стига до извода: неплатежоспособност 
и свърхзадълженост не са тъждествени понятия и от правна и от фи-
нансова гледна точка.10  

Непосредствена опасност от неплатежоспособност може да е налице и 
когато търговецът – капиталово ТД, е свръхзадължен, защото свръх-
задължеността е индикация за предстояща и сигурна неплатежоспо-
собност на търговеца. В този случай срещу свръхзадължения търговец 
също може да се открие производство по стабилизация. Друг извод ка-
то че ли се налага от чл. 773, ал. 1, т. 2 ТЗ, според който съдът отхвър-
ля молбата за откриване на производство по стабилизация, когато ус-
танови, че за търговеца са налице основанията за откриване на про-
изводството по несъстоятелност, вкл. свръхзадълженост на капиталово 
търговско дружество по чл. 607а, ал. 2 ТЗ. Смятаме, че текстът на чл. 
773, ал. 1, т. 2 ТЗ следва да се тълкува стеснително и да се приложи 
само в хипотезата на член 607 а, ал. 1 ТЗ, като се държи сметка за це-
лите на производството по стабилизация, за неговите предимства пред 
производството по оздравяване на предприятието по глава четириде-
сет и четвърта на ТЗ и като се отчете фактът, че производството по оз-
дравяване може да се открие и за свръхзадължен търговец.11  

В тази връзка прочитът на текстовете на чл.762 от ТЗ в контекста на 
целта на производството налага и извода, че последното не може да 
бъде открито за търговец, който вече е неплатежоспособен и/или е 
спрял плащанията.  
Съгласно установената съдебна практика за производствата по несъс-
тоятелност, неплатежоспособността се определя въз основа преценката 
на цялостното икономическо /финансово/ състояние на предприятието 
– длъжник, посредством коефициентите на ликвидност, събираемост и 
финансова автономност / задлъжнялост, чрез които се установява на-
чалния момент на обективната трайна неспособност на длъжника да 
погасява своите краткосрочни / текущи задължения с краткотрайните 
/текущи/ активи, които сами по себе си, без изследване на причините 
за тях, не са достатъчна база за определяне на икономическото състо-
яние на длъжника.  

                                                           
10 Стефанов, Г., цит.съч, с.490-491. 
11 Григоров, Г., Несъстоятелност, Сиби 2017, с. 439-440. 
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Още по сложно за съда в производството по стабилизация ще е да 
прогнозира доколко обективно е налична непосредствена опасност от 
неплатежоспособност, предвид факта, че за целта ще са необходими 
освен дълбоки икономически познания и задълбочен правен анализ 
на хипотези и то при анализиране на бъдещи несигурни събития.12 
При финансово-счетоводното обследване на състоянието на търговеца, 
съдът следва да разполага с прогнозни финансови отчети на търгове-
ца за следващите 6 (шест) месеца. Паричен поток, отчет за приходите 
и разходите, отчет за собствения капитал и баланс. Допълнително, 
поставената рамка от 6 (шест) месеца и спецификата на счетоводната 
отчетност, която се организира на база месечни периоди, би следвало 
да доведе и до необходимостта за анализ на информацията месец, по 
месец, за да могат да се съпоставят данни и да бъде проследена тен-
денцията в процесите, влияещи на платежоспособността на предприя-
тието. Следва да се преценят показателите за собствен капитал, стой-
ност на текущите активи и вземания, показатели за рентабилност и 
събираемост, както и стойността на нетекущите пасиви. Да се анали-
зира финансовото състояние на длъжника чрез показателите за лик-
видност, финансова автономност и задлъжнялост.  
Съдът ще следва да проследи с особено внимание показателите за 
ликвидността на търговеца. Те заемат важно място в анализа на пла-
тежоспособността на предприятието. За да бъде предприятието лик-
видно, то следва да е в състояние своевременно да посреща задълже-
нията си към всички свои кредитори. Чрез ликвидността се оценява и 
прогнозира способността на предприятието да погасява финансовите 
си задължения в срок. Ликвидността се оценява чрез следните някол-
ко основни показателя (КОЛ, КБЛ, КНЛ, КАЛ):  

                                                           
12 Разработването на строго дефинирана система от показатели за прогнозиране на 

финансовото състояние на предприятието, независимо от конкретизацията му, е 
достатъчно проблематично. Възможно е да се използва балансирана система от 
показателите. За прогнозата на финансовото състояние на предприятието е необ-
ходима информация за капитала и активите. Известни са два метода за опреде-
ляне на вероятността за несъстоятелност: двуфакторен модел на Aлтман и чети-
рифакторен прогностичен модел на Тафлер. Анализът по Алтман се основава 
върху данните от годишната отчетност, като се изчислява коефициентът на теку-
щата ликвидност и показателят на пределното тегло на заемните средства в паси-
вите и се пресмята показателят C1, който определя вероятността за банкрут. За 
прогнозния модел на Тафлер е необходимо да се пресмятат коефициентите Х1, Х2, 
Х3, Х4, след което се пресмята кофициентът Z= Х1+ Х2+ Х3+ Х4, където Х1 – пе-
чалбата/ текущите задължения; Х2 – текущите активи/ общата сума на задълже-
нията; Х3 – текущите задължения/общата сума на активите; X4 – приходите / 
размера на активите.  
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Коефициент на обща ликвидност – КОЛ  

 
Коефициентът показва с каква част от краткотрайни активи 
/материални запаси + вземания + инвестиции + парични средства/ са 
покрити краткосрочните задължения на предприятието. Чрез него се 
добива представа за способността му да покрива задълженията по те-
кущи операции. Приема са, че при коефициент на обща ликвидност от 
1.25 до 1,50 ликвидността на фирмата е оптимален.13  

Коефициент на бърза ликвидност – КБЛ 

 
Коефициентът представлява отношение между краткотрайните акти-
ви, които са намалени с материалните запаси и краткосрочните за-
дължения и показва каква част от ликвидните активи служат за пок-
ритие на краткосрочните задължения на предприятието. За оптимал-
на оценка на коефициента на бърза ликвидност се приема единица. 
Приема се, че в посочения коефициент, времето за реализиране на те-
кущите ресурси се обвързва по-силно / в сравнение с коефициента на 
обща ликвидност/ със срока за погасяване на текущите задължения, 
поради което коефициентът на бърза ликвидност е по-точен измери-
тел на краткосрочната платежоспособност, в сравнение с този на обща 
ликвидност.14  

Коефициент на незабавна ликвидност – КНЛ 

 
Коефициентът е отношение на краткотрайните активи, от които са 
приспаднати не само материалните запаси, но и инвестициите, към 
краткосрочните задължения. Неговата стойност показва доколко взе-
манията и паричните средства, т.е. наличните финансови средства, 
могат да покрият текущите задължения на предприятието. За опти-
мални оценки на този коефициент се приемат 0,5 и 1.00.15  

Коефициент на абсолютна ликвидност – КАЛ  

 

                                                           
13 Касърова В. Финансов анализ на фирмата. С.,2011, НБУ. 
14 Касърова В., цит.съч 
15 Касърова В., цит.съч. 
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Коефициентът определя касовата ликвидност и дава представа за то-
ва, дали предприятието е способно да изпълнява платежните си за-
дължения по всяко време. Прекалено високи стойности на този кое-
фициент биха били или показател за излишна гаранция на текущата 
платежоспособност или за несъответствие между счетоводните запис-
вания и реално наличните парични средства в брой в касата на пред-
приятието. За оптимални оценки на коефициента на абсолютна лик-
видност се приемат стойности 0,20 – 0,25.16  

Описаните по-горе изчисления, зависят от счетоводните записвания за 
касовите наличности и наличието на материални запаси в предприя-
тието на търговеца. Реалното наличие на тези активи е въпрос, на 
който трудно може да бъде даден отговор от външно обследване, осо-
бено предвид възможността търговецът „мигновено“ да се разпореди с 
тях, дори и същите да са действително налични. Реално, дори и при 
компетентен преглед на счетоводните регистри и коректно изчисление 
на коефициентите въз основа на счетоводните записвания, резултати-
те ще са най-вероятно неточни. По-точни изчисления биха били въз-
можни при провеждане на инвентаризация с максимално добросъвес-
тно съдействие от страна на търговеца, но дори и след подобно изчис-
ление, „съдбата“ на краткотрайните активи на предприятието не може 
да бъде сигурна. От една страна съдът неминуемо следва да се довери 
до определена степен на предоставената от търговеца информация, от 
втора страна, тази информация почти със сигурност ще следва да бъде 
потвърдена от заключение на вещо лице и допълнително, съдът след-
ва да анализира в проекция развитието на правоотношенията на тър-
говеца за следващите 6 /шест/ месеца, за да може да прецени наличи-
ето или липсата на непосредствена опасност от неплатежоспособност.  

1.2. Общите ограничителн условия, преграждащи откриването на 
производството по стабилизация са изброени в четири отделни 
хипотези на чл. 762, ал.3 ТЗ: 
Недопустимо е откриване на производство за: 
1.Търговец, който в законоустановените срокове не е поискал обявя-
ване в търговския регистър на годишните си финансови отчети за 
последните три години преди подаване на молбата за стабилизация. 
По аналогия със сходни текстове, касаещи производството по несъсто-
ятелност и предвид факта, че производството по стабилизация е пред-
видено за търговци, водещи редовно и коректно счетоводна отчетност, 
може да се приеме, че първото ограничително условие е санкция за 

                                                           
16 Касърова В., цит.съч. 



 132 

недобросъвестните търговци, прикриващи лошото финансово състоя-
ние на дружеството пред трети лица.  
2.Търговец, за когото е откривано производство по стабилизация през 
последните три години преди подаване на молбата за стабилизация. 
Предвиденото условие е санкция за търговец, на когото вече е бил да-
ден шанс за постигане на споразумение с кредиторите под защита на 
производството по стабилизация, но производството очевидно не е пос-
тигнало своята цел, след като в три годишния срок на максимална 
разсроченост на паричните задължения, съгласно чл. 770 ал. 5 на ТЗ, 
за търговското предприятие все още е актуален въпросът за непосред-
ствена опасност от изпадане в неплатежоспособност. 
3.Търговец, за когото е подадена молба за откриване на производство 
по несъстоятелност преди подаване на молбата за стабилизация. Ло-
гиката на текста е, че в момент, предхождащ момента на подаване на 
молба за откриване на производството по стабилизация вече има по-
дадена такава за откриване на производство по несъстоятелност. Счи-
таме, че третият ограничителен критерий следва да се тълкува като 
недопускане на разглеждането и в двете производства едновременно 
възможността за саниране на търговското предприятие, с взаимоизк-
лючващи правни последици за страните. В този случай законодателен 
приоритет се отдава на производството по несъстоятелност, независи-
мо от кого е подадена молбата: от кредитора или длъжника, т.к. пос-
ледното предлага възможност и за справедливо удовлетворяване на 
кредиторите и за оздравяване на предприятието на длъжника.17 Тоест 
за вече неплатежоспособния търговец стабилизацията не е алтерна-
тива. А за онези, които биха имали шанс да се стабилизират, реализа-
цията на производството е правната възможност.  
Обсъждайки въпроса за защитеността на кредитора: дали той остава 
по-защитен в несъстоятелността, следва да се отбележи, че първо, 
производството по стабилизацията цели преди всичко защита на 
длъжника; второ, рискът за кредитора си остава и при едното и друго-
то производство, но при стабилизацията степента му ще зависи от съ-
държанието на споразумението и контрола върху изпълнението му.18  

                                                           
17 В чл. 601 ал. 1 от ТЗ е изрично посочено,че „производството по несъстоятелност 

има за цел да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и възмож-
ност за оздравяване на предприятието на длъжника“, а според ал. 2, че при това 
се отчитат интересите както на кредиторите, така и на длъжника, и неговите ра-
ботници. 

18 Атанасова, Д., Новото производство по стабилизация на търговец, 
http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/02/12/2910333_novoto_proizvodstvo_po_sta
bilizaciia_na_turgovec/ 
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Тук е мястото да се направи сравнение между производството на са-
ниране на търговското предприятие по време на несъстоятелност и 
производството по стабилизация. На първо място, най-съществената 
разлика е в това, че единият план се реализира при вече открито про-
изводство по несъстоятелност, а планът за стабилизация има за цел 
точно предотвратяване откриването на такова. Анализът на общест-
вените отношения във връзка с прилагането на института на несъсто-
ятелността обективно е показал, че в изключително редки случаи 
производствата завършват с оздравяване на предприятието на търго-
веца. Поради този факт, с новоприетата част пета на ТЗ се прави опит 
да се даде шанс на добросъвестните търговци да избегнат откриване 
на производство по несъстоятелност, преграждайки пътя на кредито-
рите чрез предложение на план за стабилизация. Второ, за да се реа-
лизира възможността за приключване на производството по несъстоя-
телност с план за оздравяване на длъжника /чл. 696 – 709 ТЗ/, следва 
да се е реализирало условието, да бъде утвърден окончателен списък 
на вземанията, а при наличие на множество заведени искове между 
кредитори /694 ТЗ/ утвърждаването на списъка може да отнеме много 
дълъг период от време. През този период се трупат разходи, свързани 
с обезпечаване поддържането на производството по несъстоятелност, 
междувременно търговското предприятие е с лоша репутация и тър-
говският оборот го избягва и съответно наличието на тези утежняващи 
условия правят възможността за реализиране на успешен план за оз-
дравяване много малка.  
В развитието на производството по несъстоятелност е предвидена и 
втора, сходна възможност за стабилизация на търговеца, чрез пости-
гане на извънсъдебно споразумение с кредиторите /чл. 740-741а ТЗ/. 
Според тази възможност, кредиторите и длъжникът могат да предотв-
ратят ликвидирането на търговското предприятие и в по ранен етап 
на производството по несъстоятелност с постигане на споразумение. 
Основният проблем на тази предвидена от закона възможност е, че 
договорът следва да бъде одобрен от всички кредитори с допълнител-
но изискване, те да са и с приети вземания. Тези условия, предопре-
делят, че подобен договор би бил възможен единствено след реализи-
рането на процеса на оспорване на списъци с вземания и производства 
по установителни искове, водени между кредиторите / чл. 694 ТЗ/. 
Предвидените тежки условия, обща воля на всички кредитори и вече 
реализирани продължителни съдебни процедури, ограничават същес-
твено възможността за постигане на извънсъдебно споразумение. В 
тази връзка, законодателят целесъобразно е потърсил начин, за об-
лекчаване на пътя на добросъвестния търговец, в опитите му за уреж-
дане на отношенията му с кредиторите. Открит остава въпросът за 
ефективността на този способ, с оглед на необходимостта производст-
вото да е бързо, достъпно, да не е съпътствано от допълнителни утеж-
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няващи процедурата искови процеси и да не изисква съгласието на 
всички кредитори, с едновременна гаранция за правата им. На трето 
място, предвиденото от закона производство по стабилизация се отк-
рива само за поискалия го търговец, с едно изрично уточнено изклю-
чение. По силата на закона, при откриване на производство за търго-
вец – търговско дружество, се смята за открито и производство за не-
ограничено отговорните съдружници в дружеството. Изрично предви-
деното изключение следва да се тълкува като защита за интересите на 
неограничено отговорните съдружници. 
4. Още едно ограничение, когато повече от една пета от задълженията 
на търговеца са към свързани лица и към лица, които са придобили 
през последните три години вземания от свързани с търговеца лица. 
Свързани лица съгласно § 1, ал.1 от ДР, на ТЗ са: съпрузите, родни-
ните по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до чет-
върта степен включително, и роднините по сватовство – до трета сте-
пен включително; работодател и работник; лицата, едното от които 
участва в управлението на дружеството на другото; съдружниците; 
дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и 
акциите, издадени с право на глас в дружеството; лицата, чиято дей-
ност се контролира пряко или косвено от трето лице; лицата, които 
съвместно контролират пряко или косвено трето лице; лицата, едното 
от които е търговски представител на другото; лицата, едното от които 
е направило дарение в полза на другото. Съгласно ал.2 на същия па-
раграф: "Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или кос-
вено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, 
поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от 
обичайните. 
Широкият кръг отношения, които следва да се обследват с оглед пос-
тигане на обоснован извод, за наличие или липса на основание за 
прилагане на четвъртото ограничително условие, неминуемо ще води 
до практически затруднения за съда, като решаващ орган. 

1.3. Основания за неприложимост на производството по стабилизация 
към определени групи субекти. Компетентен съд 
Законът в чл.764 посочва изрично изброени субекти, спрямо които 
производството по стабилизация е неприложимо. Първата група са 
търговците – публични предприятия, упражняващи държавен моно-
пол или създадени с особен закон. За тези субекти не може да се про-
вежда производство по несъстоятелност и е безпредметно да бъде тър-
сен път за стабилизирането им по частноправен ред с основна цел, 
предотвратяване откриването на производство по несъстоятелност. 
Втората група са банките и застрахователите. Специфичната норма-
тивна уредба, регулираща дейността на посочените субекти, както и 
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наличието на отделни специални закони, уреждащи банковата несъс-
тоятелност и преструктурирането на застрахователните дружества 
правят тези изключения логични и необходими. Като законодателен 
пропуск може да се коментира невключването в списъка на инвести-
ционните посредници, процедурата за възстановява и преструктури-
ране на които също е регулирана от специален закон, предвид специ-
фиката на упражняваната от тях дейност.19  
Компетентен да разгледа молбата за откриване на производство по 
стабилизация е окръжния съд по седалището на търговеца към мо-
мента на подаване молбата за стабилизация. (вж.чл.765 ТЗ). Това за-
конодателно решение е логично и съответстващо на традициите, регу-
лиращи правилата за подсъдност при сходни съдебни производства.  

1.4. Участие на кредиторите в производството по стабилизация 
Като първа гаранция за защита на интересите на кредиторите чл. 
766, ал.1 от ТЗ предвижда право на участие в производството на всич-
ки кредитори на търговеца, включително кредиторите, на които той е 
учредил обезпечения за задължения на трети лица. Текстът не съ-
държа ограничение за право на участие само на кредитори по търгов-
ски сделки, а съдържа клауза за равнопоставеност на всички кредито-
ри на търговеца от един и същ клас.  
За кредиторите, с непарични вземания е предвидено непаричните за-
дължения на търговеца да се превръщат в парични по пазарната им 
стойност към датата на подаване на молбата за стабилизация. (ал.3 
на същия чл.) В практически план това „превръщане“ може да доведе 
до сериозни процедурни затруднения, особено, ако още с подаването 
на молбата към същата не е направена обективна и безпристрастна 
пазарна оценка, която съдът да кредитира. При липса на такава, съ-
дът следва да допусне и разчита на оценката на назначени в произ-
водството вещи лица.  
Важна гаранция за интересите на кредиторите в производството е, че 
същите запазват правата си по дадените обезпечения.  
Новоприетата част пета на ТЗ съдържа редица текстове, уреждащи 
негативни последици за длъжника и/или за кредиторите му свързани 
лица. Чл. 766 ал. 5 от ТЗ съдържа изрична разпоредба, съгласно която 
кредиторите свързани лица с търговеца се удовлетворяват само след 
пълно удовлетворяване на всички останали кредитори. Основната 
                                                           
19 Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвести-

ционни посредници – в сила от 14.08.2015 г. обн. ДВ. бр. 62 от 14 Август 2015 г., 
доп. ДВ. бр. 59 от 29 Юли 2016 г., изм. ДВ. бр. 85 от 24 Октомври 2017 г., изм. и 
доп. ДВ. бр. 91 от 14 Ноември 2017 г., изм. ДВ. бр. 97 от 5 Декември 2017 г. 



 136 

идея за санкция на недобросъвестно поведение е лесна за логическо 
извеждане, но абсолютизирането на отношението спрямо кредиторите, 
свързани лица може да се тълкува и в негативен план. Търговецът 
може да дължи и издръжка на свързано лице, а текстът на закона ка-
тегорично поставя вземането за издръжка на последно място.  
Следва да се отбележи, че производството по стабилизация по начина, 
който е уреден в закона, не създава предпоставки за лесно ощетяване 
на кредиторите. Най-голяма гаранция за тях е предвиденият персо-
нален кръг на действие на одобрения план за стабилизация – той ще 
има преобразуващо действие само за онези кредитори, които са участ-
вали в производството.20  

Институтите на ТН в САЩ, Франция и Япония са ориентирани към 
длъжника и целта им е финансово оздравяване на несъстоятелния 
длъжник. Таково законодателно решение в полза на длъжника по-
скоро е политическо, тъй като за приоритетно се признава запазването 
на компаниите, изпаднали в несъстоятелност, отколкото тяхната лик-
видация. Смята се, че съществен недостатък на този модел е възмож-
ността за злоупотреба с право от длъжника. Правните системи на Ве-
ликобритания и Германия са ориентирани към кредитора и несъстоя-
телността е начин за връщането на дълговете на кредитора, като за 
тази цел се разпродава имуществото на длъжника. Очеваден недоста-
тък на този модел е поощряване на ликвидацията на предприятието 
на търговеца, а не неговото оздравяване.  
Българският законодател, чрез правната уредба на производството по 
стабилизация на търговеца, създава институт за превенция на тър-
говската несъстоятелност, като защитава интересите и на кредитори-
те, и на длъжника в полза на социалната политика и пазарната ико-
номика. Предвид динамиката на развитието на обществените отно-
шения и продължаващата хармонизация на правните рамки на дър-
жавите от Европейския съюз, може да се очакват бъдещи законода-
телни промени, касаещи и производството по стабилизация. С регла-
ментирането на производството по стабилизация, нашето право бе 
приведено в съответствие с Препоръката на ЕК от 2014 г. (с някои осо-
бености по отношение на изпълнението на част от обезпечените взе-
мания). По въпроса, дали тази уредба ще се радва на стабилност във 
времето, считаме, че само практиката на прилагането ще покаже.21 

                                                           
20 Георгиев, А., Производството по стабилизация – дълго чакана глътка въздух или 

капан за „стабилността“?, http://gramada.org/ 
21 Мангачев, И., „Производство по стабилизация – минало, настояще и бъдеще“, 

http://gramada.org/ 
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1.5. Вписване и обявяване на актовете в производството по 
стабилизация 
Предвидената форма за вписване и обявяване на актовете в производ-
ството е по партидата на търговеца в търговския регистър. /чл.767, 
ал.1 ТЗ /. Първоначално се обявява съобщение, че е подадена молба за 
стабилизация на търговеца. В търговския регистър се вписват както 
всички определения на съда в производството, така и пълни контакт-
ни данни на назначените от съда: доверено лице, проверител – регис-
триран одитор, и надзорен орган по изпълнението на плана за стаби-
лизация, както и промените в тези данни. Режимът за призоваване в 
производството е облекчен, като е предвидено всички призовки и съ-
общения да се извършват чрез обявяване в търговския регистър, най-
малко една седмица преди датата на заседанието, съответно събрани-
ето, за което се отнасят. С оглед обезпечаване бързина на производст-
вото законът предвижда задължение за съда да изпраща за обявяване 
и вписване подлежащите на това съобщения и актове в деня на поста-
новяването им или най-късно на следващия работен ден.  

1.6. Особени процесуални правила съгласно чл. 768, ал. 2 от ТЗ 
Извън особените разпоредби на част пета от ТЗ, чл. 768 урежда субси-
диарното прилагане на ГПК за производството по стабилизация. Тази 
приложимост прави възможно прилагането на установени практики 
при определяне възнаграждението на довереното лице, вещите лица, 
проверителите и надзорния орган. Допълнително са уредени и някол-
ко особени процесуални правила. Съдът по свой почин може да уста-
новява факти и да събира доказателства, които са от значение за пос-
тановяваните в производството актове. Предвид необходимостта от 
обективна преценка на съда относно допустимостта и основателността 
на молбата за откриване на производството, правото на съда служебно 
да установява факти и да събира доказателства е процесуално необхо-
димо. Съществен риск за процедурата е краткия четиримесечен срок 
за провеждането ѝ, предвид наличието на който е трудно процесуално 
предвидимо, как съдът би успял да реализира тези си правомощия, 
особено в хипотеза на липса на пълно и добросъвестно съдействие от 
страна на длъжника. Разпоредбата не противоречи на принципа за 
бързина на търговския оборот и съдопроизводството и в рамките на 
предвидените правомощия съдът, при ефективна и мотивирана рабо-
та, може да установи факти и да събере доказателства, обосноваващи 
крайните му изводи.  
Съдът може служебно да налага предвидените в тази част обезпечи-
телни мерки и ограничения върху действията и дейността на търгове-
ца. 
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Чрез реализирането на производството длъжникът получава същест-
вена привилегия. Всички изпълнителни производства срещу него, 
както и производствата по изпълнение по реда на ЗОЗ спират. Право-
то на съда да ограничи дейността на търговеца е необходимост, като 
гаранция срещу злоупотреби от страна на недобросъвестен търговец, 
но върху съда пада и отговорността да направи трезва преценка за 
точния размер на ограничения във всяка отделна хипотеза, с оглед 
заложената от законодателя цел – да бъде постигнато споразумение с 
кредиторите. Във всеки един момент длъжникът може да оттегли 
молбата си за откриване на производство по стабилизация и едни не-
съразмерно строги обезпечителни мерки и ограничения могат да бъ-
дат много силен аргумент в тази посока.  
Съдът се произнася в тридневен срок по молба на участник в произ-
водството, освен ако в тази част е установен друг срок. 
Производството по стабилизация е заложено като възможно в ограни-
чен срок – 4 месеца. Във връзка със стремежа за постигане на бързина 
в процеса, предвиденият срок за произнасяне от страна на съда е це-
лесъобразен, но доколкото законодателно закрепени срокове в сходни 
производства се тълкуват, като инструктивни, малко вероятно е на 
практика правната норма да се спазва стриктно.  
Производството по стабилизация не може да се спира освен в случаите 
на смърт на молителя – едноличен търговец или неограничено отго-
ворен съдружник. 
С разпоредбата се цели максимално обезпечаване на целта на закона. 
Целта е, при наличие на показатели, правещи потенциално възможно 
споразумението с кредиторите, производството да не може да бъде 
спирано въз основа на несъществени основания. Споразумение с кре-
диторите може да бъде постигнато, може и да не бъде постигнато, но 
докато съществува реална обозрима хипотеза при която то е възможно 
и целесъобразно, законодателят прави опит да гарантира възмож-
ността тази хипотеза да бъде търсена от участниците в производството 
по стабилизация. Предвиденото изключение за спиране на производс-
твото само в случаите на смърт на молителя – едноличен търговец 
или неограничено отговорен съдружник, произтича от статута им на 
лица, носещи пълна и неограничена имуществена отговорност, обез-
печаваща вземанията на кредиторите. След смъртта на неограничено 
отговорното физическо лице, производството ще зависи от уреждането 
на наследствените отношения и конституирането на нова стра-
на/страни в производството.  
Молбата за стабилизация не може да се оттегля след постановяване 
на определение на съда за утвърждаване на плана за стабилизация. 
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Длъжникът, като инициатор на производството, целейки постигане на 
споразумение с кредиторите получава възможността да се облагоде-
телства от спирането на изпълнението срещу него и авторитетната 
„посредническа“ роля на съда в опита за постигане на споразумение. 
Логично, след утвърждаването на плана за стабилизация, възмож-
ността му да прекрати производството с оттегляне на молбата за отк-
риването му е отнета. Предвидена е гаранция срещу потенциална 
процесуална злоупотреба с цел единствено „печелене на време“ за 
сметка на останалите участници в производството.  
Допълнително изрично е признато правото, търговецът, довереното 
лице, проверителят – регистриран одитор, и всеки кредитор да може 
да преглеждат книжата в производството по стабилизация и да полу-
чават преписи от тях. Това закрепено от законодателя право от една 
страна е гаранция за „прозрачността на производството“, но от друга е 
риск за кредиторите във връзка с възможността за разкриване на тър-
говски тайни и специфики на ценообразуване. Практически всеки 
доставчик на търговеца с лекота може да получи информация за це-
ните на конкурентите, както и подробности за схемата на изграждане 
на правоотношения и практиката им на договаряне. 
С предвиденото от законодателя производство е предоставена въз-
можност на добросъвестните търговци, застрашени от неплатежоспо-
собност, да потърсят споразумение с кредиторите си не само чрез тър-
говски преговори, но и чрез защитните функции на съдебната проце-
дура. За да са ефективно приложими правните норми е необходим 
предварителен ясен анализ на състоянието „непосредствена опасност 
от неплатежоспособност“ както и на визия за бъдещите спасителни за 
стопанското предприятие действия, включващи и необходими отстъп-
ки от страна на кредиторите на търговеца, които отстъпки да са труд-
но постижими или невъзможни за постигане чрез индивидуални тър-
говски преговори.  

2. Откриване и правни последици от откриване на производството по 
стабилизация на търговец  

2.1. Молба за стабилизация (задължително съдържание) и 
разглеждане. Формални и материални предпоставки за отхвърляне 
на молбата по чл. 773 ТЗ 
Производството по стабилизация е допустимо да започне единствено 
по молба на търговеца или от негов пълномощник с изрично писмено 
пълномощно. За подаването на молбата не е нужно решение на ОС на 
капиталово ТД или на кооперация. Прокуристът не е легитимиран да 
подава молба, тъй като предлагането на план за стабилизация е дейс-
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твие, което е основано върху строго личната преценка на търговеца и 
излиза извън упражняването на търговското занятие.22 

Предвид спецификата на процедурата, законът предвижда редица за-
дължителни реквизити на молбата, както и задължително съдържа-
ние за същата. Освен индивидуализиращите данни на търговеца, съ-
щият е задължен да представи и следната информация: 

• задълженията към всички кредитори, с посочен вид, размер и 
падеж, както и предоставени обезпечения или наложени в тях-
на полза обезпечителни мерки; 

• данни на кредитори, свързани лица или такива, които са били 
свързани лица през последните три години преди подаване на 
молбата с посочване на размера на задълженията към тях; 

• данни за имущественото състояние на търговеца, за учредените 
върху имуществото обезпечения и за наложените обезпечител-
ни мерки; (Законът използва обобщено понятие „данни за 
имущественото състояние на търговеца“. Така формулирана 
разпоредбата предоставя свободна форма на изложение на не-
обходимите данни); 

• подробно изложение за съдебните спорове, по които търговецът 
е страна, както и за изпълнителните производства, по които 
търговецът е взискател или длъжник, включително данни за 
действия по извънсъдебно удовлетворяване на кредитори; 

• подробна информация за осъществяваната от търговеца сто-
панска дейност през последните три години, броя на наетите 
служители през периода /справката би следвало да съдържа, 
както данни за сключените през периода трудови договори, та-
ка и данни за прекратените през периода такива/, сключените 
договори, чието изпълнение обезпечава пряко извършването на 
производствената и търговската дейност; 

• данни за разпоредителни действия с имущество на търговеца 
извън кръга на обичайната му търговска дейност, извършени 
през последните три години, както и причините за извършени-
те разпореждания; 

• изложение на обстоятелствата, които обуславят обоснован из-
вод, че търговецът е в непосредствена опасност от неплатежос-
пособност, причините, поради които се предлага план за стаби-
лизация, както и целите които ще се постигнат чрез плана. Ар-
гументираното и логически издържано представяне на тази 
информация ще е от значение за формиране на вътрешното 
убеждение на съда относно основателността на молбата.  

                                                           
22 Григоров, Г., Несъстоятелност, Сиби 2017, с. 441. 
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• прогнозен погасителен план, за начина, сроковете и условията, 
при които търговецът ще плати задълженията си; 

• степента на удовлетворяване, което всеки клас кредитори би 
получил при изпълнение на погасителния план, в сравнение с 
това, което би получил при осребряване на имуществото по 
предвидения от закона ред. Прогнозният характер на тази 
справка и невъзможността да бъде определена със сигурност 
степента на удовлетворение при осребряване по предвидения 
от закона ред правят исканата информация относителна и до-
колкото ще е изготвена и предоставена от търговеца, за пре-
ценка на нейната коректност съдът ще се нуждае от независи-
мото становище на вещи лица;  

• гаранциите и обезпеченията, които търговецът е готов да пре-
достави на всеки клас кредитори във връзка с изпълнение на 
плана; 

• предвижданите от търговеца действия, обезпечаващи изпълне-
нието на плана; 

• други обстоятелства от значение за предлагания план за ста-
билизация по преценка на търговеца, включително назначава-
не на надзорен орган. 

Индивидуалните особености на всеки бизнес модел, застрашен от 
неплатежоспособност, които търговецът при полагане на дължима 
грижа и добросъвестно поведение би следвало да познава в детайли, 
могат да намерят своето изложение в частта „други обстоятелства“. 
Доколко, на практика, е оправдано очакването, че търговецът може 
сам да поиска и назначаване на надзорен орган е дискусионен въпрос, 
особено предвид съпътстващите го разходи.  
Задължителните приложения към молбата са единадесет на брой. 
Задължително приложение за всички кредитори е посочване на раз-
мер на вземане и обезпечения, включително писмени доказателства 
за вземанията и обезпеченията, а за непаричните вземания – оценка 
за пазарната стойност на непаричното вземане, изготвена към датата 
на подаване на молбата. Изискването пазарната оценка да е изготве-
на към датата на подаването на молбата очевидно цели максимална 
актуалност на оценката, но буквалното изпълнение на задължението 
технически би било трудно осъществимо.  
Задължително приложение са списък на кредиторите, на трети лица, 
в полза на които търговецът е учредил обезпечения, както и писмени 
доказателства за учредените обезпечения и списък на всички длъж-
ници, размер на задълженията, основание и падеж, както и данни за 
свързаните лица – длъжници, включително преценка, кои от взема-
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нията са трудно събираеми или несъбираеми. За да се прецени, че из-
ложената от длъжника преценка относно събираемостта на вземания-
та е вярна, би следвало да е налична и информация за предприети от 
длъжника действия за събиране на вземания, но задължение за пре-
доставяне на такава информация законът не е предвидил.  
Молбата следва да е окомплектована с финансов отчет към края на 
месеца, предхождащ месеца, през който е подадена. Разпоредбата не 
конкретизира вида и броя на справките, които следва да съдържа 
въпросния финансов отчет, но предвид интереса на търговеца молбата 
да бъде уважена, би следвало предоставеният отчет да е максимално 
подробен и изчерпателен като съдържание. Част от приложенията са 
преписи на ГФО и КГФО, придружени от доклади за дейността и кон-
солидирани доклади за дейността, включително и доклади на одито-
ри, ако отчетите подлежат на задължителен финансов одит за пос-
ледните три години. Предвид задължението на съда да извърши про-
верка за допустимостта на молбата съгласно разпоредбата на чл. 762 
ал. 3 т. 1 от ТЗ, задължението за предоставяне на описаните по-горе 
отчети и доклади може да се характеризира като подпомагащо дейст-
вие от технически характер. Производството съдържа гаранции за 
преграждане на пътя на недобросъвестни търговци към план за ста-
билизация, а добросъвестен търговец не би могъл да представи ин-
формация, различна от вече заявената за обявяване в търговския ре-
гистър. Изключение е хипотезата за ГФО за предходната година в пе-
риода от месец януари до месец юни на годината, в която се подава 
молбата, предвид факта, че все още няма да е изтекъл срокът за обя-
вяване на ГФО в ТР.  
Друга задължителна част от молбата е приложен опис на активите и 
пасивите по балансова стойност към датата на подаване на молбата, 
както и инвентаризационни описи на активите за последните три го-
дини преди подаване на молбата. Буквалното изпълнение на задъл-
жението за определяне на балансовата стойност, предвид особеността, 
че амортизационните начисления се извършват на месечна база би 
било напълно изпълнимо единствено в хипотеза, при която счетовод-
ните справки се съставят в края на последния ден на определен ка-
лендарен месец и в същия ден търговецът подава и молбата в компе-
тентния окръжен съд. На практика, балансовата стойност ще бъде оп-
ределена към края на месеца, предхождащ месеца, в който се подава 
молбата. Търговецът следва да осигури списък на неизискуемите към 
момента на подаване на молбата задължения на търговеца, чиято 
изискуемост ще настъпи в следващите 6 месеца от подаване на молба-
та за стабилизация. Анализаът на информацията от този списък, съ-
поставена с анализа на информацията за задълженията с вече настъ-
пил падеж, съпоставени с прогнозен паричен поток за следващите 6 



 143 

(шест) месеца и прогнозни постъпления от обичайната стопанска дей-
ност ще са основен фактор при формиране на преценката на съда за 
основателността или неоснователността на молбата. Законът не пред-
вижда задължение за търговецът да представи прогнозни финансови 
справки, под формата на прогнозен ОПП за следващите 6 /шест/ месе-
ца, а съдът е малко вероятно да може да състави самостоятелно такъв. 
От обективна страна, преди вещо лице да обследва финансовите пока-
затели на търговеца и да анализира прогнозни данни за следващите 6 
(шест) месеца, съответно да изчисли коефициентите на ликвидност на 
търговеца, пътят на съда за точна преценка за наличието или липсата 
на „непосредствена опасност от неплатежоспособност“ е преграден.  
Част от приложенията е списък на извършените от търговеца плаща-
ния над 3 000 лв. през последната година и за извършените плаща-
ния над 3 000 лв. към свързани лица през последните три години. Из-
пълнението на задължението за посочване на исканата информация 
може да спомогне за отговор на въпроса, дали търговецът води търгов-
ските си дела добросъвестно, но законодателят е пропуснал да вмени в 
задължение и посочване на плащания, всяко от които е под 3 000 лв., 
но са плащания по едно и също правоотношение и общият размер на 
плащанията по правоотношението е над 3000 лв.  
Необходима част от комплектованата молба е опис на личното иму-
щество и имуществото – съпружеска имуществена общност – за едно-
личния търговец и неограничено отговорния съдружник. Хипотезите с 
откриване на производство по стабилизация за едноличен търговец и 
за неограничено отговорен съдружник вероятно ще са с малко прак-
тическо приложение. Изискваната информация е с оглед индивидуа-
лизацията на тази част от имуществото на лицата, която би могла да 
служи за удовлетворение на кредиторите им.  
Към молбата следва да се приложи подробен план за стабилизация на 
търговеца, съдържащ сроковете, условията и начините на плащане на 
кредиторите, както и степента на удовлетворяване на кредиторите, 
предлаганите гаранции и обезпечения. Търговецът е задължен да 
представи прецизно изградена схема на разплащания, почиваща вър-
ху подробен и задълбочен анализ на прогнозните парични потоци от 
дейността на предприятието, от който анализ да може да се направи 
извод, че след изпълнението на плана, предприятието ще може да 
продължи да осъществява дейност като жизнеспособна стопанска еди-
ница.  
Задължително условие за провеждането на производството по стаби-
лизация е, търговецът да е уведомил НАП за предстоящото подаване 
на молба за стабилизация. С оглед осигуряване на бързината на про-
изводството, за разлика от производствата по ликвидация, в случая, 
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няма изискване да се изчаква нарочно удостоверение от НАП потвър-
ждаващо уведомяването.  
„Делото, което съдът образува по молбата за откриване на производст-
вото по стабилизация е гражданско охранително. Затова към молбата 
следва да се приложи и квитанция за внесена държавна такса от 25 
лв. /чл. 16 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съ-
дилищата по ГПК/.“23 

Текстът на закона извежда няколко специфични задължителни изис-
квания според вида на предложения план: 

• ако планът предвижда частично опрощаване на задълженията 
на търговеца, задължително следва да се предвижда удовлет-
воряване най-малко от 50% от вземанията, освен за кредитори-
те, свързани лица с търговеца; 

• ако планът предвижда частично опрощаване на задълженията 
на търговеца, за обезпечените кредитори планът трябва да 
предвижда удовлетворяване в размер на пазарната стойност на 
учредените им обезпечения и не по-малко от 50 % от вземания-
та им, като към молбата за оздравяване се прилага и пазарна 
оценка на учредените от търговеца обезпечения. Предвиденото 
в закона ограничение ще предизвика редица практически въп-
роси и проблеми. От една страна, представената от търговеца 
пазарна оценка следва да се кредитира от съда. От втора стра-
на, обезпечените кредитори са преди всичко банки и практика-
та на банково кредитиране е наложила обезпечения в размер 
много по-голям от 50% от размера на кредита. Т.е. възможнос-
тите на плана ще са ограничени от високата стойност на обез-
печенията и хипотезата, при която се предвижда опрощаване 
на задължения на търговеца в по-голям размер няма да може 
да намери практическо приложение.  

Не е ясно защо на самия обезпечен кредитор не е дадена възможност 
да се откаже от тази своя привилегия. Той би могъл да направи това 
по един начин – като опрости част от задължението на стабилизира-
щия се търговец с договор (чл. 108 ЗЗД), но пък това опрощаване 
трябва да бъде под условие за одобряване на плана, за да не бъде пос-
тавен кредиторът в по-лошо положение спрямо останалите, а не е ясно 
дали подобна уговорка (за опрощаване под условиe) е действителна.24 

Когато планът предвижда разсрочване на задълженията, срокът за 
плащане към всички кредитори не може да е по-дълъг от три години 
                                                           
23 Григоров, Г., цит.съч. 
24 Георгиев, А., Производството по стабилизация – дълго чакана глътка въздух или 

капан за „стабилността“?, http://gramada.org/ 
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от датата на прекратяване на производството по стабилизация. Опре-
деленият от законодателя срок е разумен, но следва да се обмислят и 
хипотези с налични банкови кредити и лизингови схеми, при които 
определените в договорите схеми на плащане са с много по-дълъг пе-
риод и споразумението следва да касае само падежирали до момента 
задължения и с предстоящ падеж през следващите три години, след 
което да се прилага първоначално договорения погасителен план.  
Когато планът предвижда продажба на цялото предприятие, на обосо-
бени части от предприятието или на отделни имуществени права, към 
молбата следва да се приложи и пазарна оценка на съответното иму-
щество – предмет на сделката, както и проект на договор, подписан от 
купувача. Така формулирано задължението е малко вероятно да по-
лучи практическо приложение на реален пазарен принцип. Изисква-
нето купувачът да е подписал в аванс договор за покупка е изпълнимо 
само в хипотези на договаряне с подставени или свързани лица, при 
сделки, организирани не на свободен пазарен принцип. Предвид об-
щите разпоредби, според които при производство по несъстоятелност, 
правата на обезпечените кредитори се запазват, очевидно законодате-
лят има предвид разпореждане с необременено с обезпечения иму-
щество. Ако търговец е в състояние да организира пазарна продажба 
на имущество, която да е целесъобразна и от полза за стабилизиране 
на дейността, защо би му било нужно да минава през одобрението на 
производството по стабилизация за конкретната сделка, а да не я 
направи самостоятелно преди подаването на молбата?! 
Когато планът за стабилизация предвижда превръщане на вземане в 
част от капитала, към молбата се прилага пазарна оценка на взема-
нето и предварителното съгласие на кредитора да запише дялове, съ-
ответно акции, срещу вземането си. Член 700, ал. 6 се прилага съот-
ветно. Текстът предвижда подготовка на последваща реорганизация 
на собствеността на търговското предприятие. Изричната препратка 
към производството по оздравяване при несъстоятелност и „изземва-
нето“ на волята на общото събрание на акционерите, съответно съд-
ружниците поставя въпроса за възможни хипотези, при които правата 
им могат да са съществено нарушени.  
Добре структурираната, аргументирана, задълбочено и прецизно под-
готвена и комплектована молба за откриване на производство по ста-
билизация е сериозна задача за търговеца. Големият обем информа-
ция и необходимостта да се анализират прогнозни данни, правят 
малко вероятна хипотезата, при която съдът в изпълнение на чл. 771 
ал. 1 от ТЗ разглежда молбата по същество незабавно в закрито засе-
дание. Хипотезата за произнасяне незабавно в закрито заседание по-
скоро би намерила приложение в случаите, при които са налице преч-
ки за откриване на производството и съдът го прекратява с разпореж-
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дане или при наличие на непълноти и пороци, отстраняването на ко-
ито в седемдневен срок да бъде указано от съда на търговеца с обявя-
ване на съобщение в търговския регистър. Ал. 4 на чл. 771 ТЗ пред-
вижда изключение за разглеждане на молбата в открито съдебно за-
седание, което изключение по-скоро ще се превърне в правило. Осно-
ванието за насрочване за разглеждане в ОСЗ от една страна може да е 
необходимост от изслушване на търговеца, но от друга е и необходи-
мостта от събиране на други доказателства. Предвид сложността на 
материята, която следва да бъде обследвана и необходимостта от спе-
цифични познания в областта на счетоводството и бизнес финансите, 
по вероятно е съдът да предпочете да насрочи разглеждането в ОСЗ, 
на което да бъде изслушано и независимото и обективно заключение 
на назначено от съда вещо лице, което да бъде изготвено при подробен 
и пълен анализ на счетоводните записвания на търговеца и след из-
готвяне на прогнозни справки за паричните потоци през следващите 6 
/шест/ месеца.  
Законът овластява и задължава съдът да отхвърли молбата за откри-
ване на производство при наличие на следните формални предпос-
тавки:  

• когато планът предвижда да бъдат опростени повече от 50% от 
вземанията на всички кредитори, с изключение на свързаните 
лица; 

• ако съдът установи, че търговецът е неплатежоспособен или 
свръхзадлъжнял; 

• ако търговецът не се яви в насроченото ОСЗ за разглеждане на 
молбата или откаже да даде поискани от съда обяснения; 

• предложението за стабилизация очевидно не отговаря на иму-
щественото и финансовото състояние на търговеца; 

• изложените в молбата на търговеца обстоятелства очевидно не 
съответстват на данните от обявените в търговския регистър 
годишни финансови отчети и на останалите приложени към 
молбата доказателства; 

• опасността от неплатежоспособност на търговеца се дължи на 
недобросъвестност или неполагане на грижата на добрия тър-
говец при воденето на търговските дела; 

• не са спазени правилата по прилагане на законодателството за 
държавните помощи. 

• Право на преценка на съда, дали да отхвърли молбата е дадено 
при следните хипотези:  
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• през последните три години преди подаване на молбата търго-
вецът е извършил безвъзмездни сделки или сделки, явно на-
маляващи имуществото му; 

• липсват условия и възможности за продължаване на дейността 
на търговеца след приемане на плана за стабилизация. 

2.2. Откриване на производството 
Когато не са налице задължителни основания за отхвърляне на мол-
бата и съдът прецени, че са налице основания за откриване на произ-
водството по стабилизация съдът постановява определение за откри-
ване на производството. Съдът има широка възможност за преценка, 
предвид факултативните основания за отхвърляне на молбата и вът-
решното му убеждение относно наличието или липсата на условия и 
възможности за продължаване на дейността на търговеца след прие-
мане на плана за стабилизацията. При следване на целта на закона и 
наличие на реална обоснована и аргументирана възможност за из-
пълнение на предложения план, съдът открива производството по 
стабилизация. С определението за откриване съдът задължително 
назначава и доверено лице, определя възнаграждението му и опреде-
ля дата на ОСЗ за разглеждане и приемане на предложения от търго-
веца план за стабилизация, не по-късно от три месеца от датата на от-
криване на производството. Допълнително, съдът може да допусне 
каквито сметне за необходими обезпечителни мерки спрямо имущест-
вото на търговеца, както и да назначи проверител – регистриран оди-
тор. Постановеното определение действа по отношение на всички и 
заедно с обявяването му, съдът обявява в ТР и изготвения от търгове-
ца списък на кредиторите.  
Законодателят е предоставил на съда преценката, как да охранява 
имуществото на търговеца. Рискът за търговеца е обезпечителните 
мерки да са несъразмерно тежки и обременяващи дейността му, на 
което обаче същият може да противодейства като оттегли молбата за 
откриване на производството. Новата за законодателството задължи-
телна фигура на „доверено лице“ също представлява риск за интере-
сите на търговеца, най-малкото заради широките правомощия, които 
законът му е отредил и липсата на ограничение за възнаграждението, 
което съдът може да постанови като дължимо.  
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2.3. Последици от откриване на производството (дата, фирма, 
ограничаване на дейността на търговеца, прекратяване на 
договорите, задължение за съдействие, спиране на изпълнителните 
действия срещу търговеца ) 
Производството по стабилизация се смята за открито от датата на обя-
вяване в ТР на Определението за откриването му. От откриването на 
производството до неговото приключване, фирмата на търговеца съ-
държа добавката „в производство по стабилизация“.  
С определението за откриване на ПС съдът уважава молбата на тър-
говеца, затова то не подлежи на обжалване. Определението действа по 
отношение на всички, затова то се обявява от съда в ТР заедно с изгот-
вения от търговеца списък на кредиторите по чл. 770, ал. 2, т. 1 от ТЗ. 
Обявяването му има конститутивно действие – ПС се смята за открито 
от датата на обявяването му в ТР. От тази дата настъпват неговите 
последици и започва да тече 4-месечен срок, в рамките на който съдът 
е длъжен да се произнесе по утвърждаването на предложения план за 
стабилизация.25 

Производството по стабилизация е особено съдебно производство. То 
не е исково, защото няма за цел да реши правен спор. Не е и обезпе-
чително, защото няма за цел да даде защита на застрашени права. То 
стои най-близко до охранителното производство за съдействие и защи-
та на права, но не е охранително, защото засяга правната сфера както 
на търговеца, така и на неговите кредитори, и се развива с участието 
на търговеца и кредиторите му. За разлика от охранителното произ-
водство, ПС има действие по отношение на всички лица.26 

Основна последица от откриването на производството е ограничаване-
то на дейността на търговеца. Срещу привилегията за спиране на 
принудителното изпълнение спрямо имуществото му, търговецът е 
принуден да търпи редица ограничения:не може да извършва плаща-
не на задължения, възникнали преди датата на молбата за откриване 
на производството и неплатени на падежа /т.е. възможно е да падежът 
да е и след датата на подаване на молбата/, с изключение на публич-
ни задължения. Привилегията за фиска е изрично предвидена, а до 
колко е справедлива и обоснована е въпрос на допълнителен анализ. 
Съдът може да постанови търговецът да извършва дейността си под 
надзора на довереното лице. Как точно ще се реализира и отчита този 
надзор законът не указва, но е предвидена възможността, съдът да 
постанови търговецът да сключва всички или определени от съда 
сделки само след предварителното съгласие на довереното лице. Тази 
                                                           
25 Григоров, Г., цит.съч.с. 445 
26 Григоров, Г., цит.съч.с. 446 
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тежка форма на контрол, от една страна би могла да затрудни същес-
твено дейността на търговеца, особено, ако предварителното одобре-
ние е задължително за всички сделки, а от друга отваря широка въз-
можност за дискусия каква ще е съдбата на сделките, сключени в на-
рушение на постановеното от съда. Съгласно чл. 776 ал. 9 от ТЗ, из-
вършените от търговеца действия и сделки в нарушение на наложе-
ните от съда ограничения не могат да се противопоставят на кредито-
рите в производството по стабилизация, но как точно ще се уреждат 
отношенията с третото лице, което е придобило права срещу насрещна 
престация по тези сделки е отворен въпрос. Неспазването на мярката 
е обстоятелство, което подлежи на установяване и при спор за нали-
чието или липсата на спорното обстоятелство и правните последици от 
него, вероятно ще доведе до необходимостта от предявяване на искове 
от страна на кредиторите срещу третото лице за защита на интересите 
им.  
Когато констатира, че с действията си търговецът може да застраши 
интересите на кредиторите, съдът може да ограничи или дори да ли-
ши търговеца от правото да се разпорежда с имуществото си и да пре-
достави това право на довереното лице.  
Съдът може да постанови изпълнението на задължение към търгове-
ца да се приема от довереното лице. Технически как би следвало да се 
осъществи изпълнението на подобна мярка е въпрос, който вероятно 
ще намери своя отговор, чрез откриване на специална банкова сметка, 
право да се разпорежда с която да има само довереното лице. При та-
зи хипотеза възниква въпросът, дали довереното лице следва да бло-
кира всички останали банкови сметки на търговеца, както и каква ще 
съдбата на извършено плащане в брой, не на довереното лице, а на 
представляващия търговеца. Формалното тълкуване на закона би 
следвало да окачестви това плащане като невалидно и задължението 
към търговеца да продължава да е дължимо.  
Съдът може да постанови изпълнението на парични задължения от 
търговеца да се извършва със съгласието на довереното лице. При 
прилагането на така постановената мярка, отново е актуален въпро-
сът, какъв ще е статута на плащането към третото лице, извършено 
без съгласието на довереното лице, чрез съгласие дадено в хипотезата 
на грешка или измама или пък при формално представено съгласие, 
документирано с неистински документ. Плащането би следвало да се 
счита за извършено без основание и третото лице да дължи връщане 
на получената сума. При отказ на третото лице за връщане на полу-
чената сума, реално липсва яснота, чрез какъв вид отменителен иск 
би била възможна защитата на кредиторите на търговеца.  
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Съдът има широки възможности за налагане, изменение или отмяна 
на постановени от него ограничения, като може да налага, изменя 
или отменя ограничения както служебно, така и по искане на довере-
ното лице или на всеки един от кредиторите, като е длъжен да обявя-
ва в търговския регистър актовете, които постановява.  
Член 777 от ТЗ предвижда възможността, по искане на всяка от стра-
ните (предполага се, че това са длъжникът и всички кредитори) да 
разреши да бъде прекратен който и да било двустранен договор, по 
който страна е търговеца, ако той не е изпълнен изцяло или частично 
към момента на откриване на производството. Този ред на прекратя-
ване е допустим по преценка на съда, че изпълнението на договора 
може да затрудни изпълнението на предвидения план за стабилиза-
ция и няма да причини на другата страна по-големи вреди от обичай-
ните, като за тази страна законът е предвидил и право на обезщете-
ние за претърпените вреди. Текстът вероятно е приет с цел да се про-
тиводейства на договори със съмнителна търговска целесъобразност и 
потенциално организирани от недобросъвестни търговци с цел влия-
ние върху размера и броя на вземанията от кредитори от съответен 
ред. Доколко прилагането на този текст ще е целесъобразно, особено 
при наличие на право на обезщетение за другата страна следва да е 
въпрос на задълбочена преценка на съда за всеки отделен случай. 
След откриването на производството търговецът е длъжен незабавно, 
при направено искане от довереното лице да съобщава за поемането 
на всяко ново задължение, за сключването на всяка нова сделка, как-
то и за тяхното изменение и погасяване. Особеното за възникването на 
това задължение е, че довереното лице следва да е направило изрично 
искане за получаване на тази информация. При същите условия, тър-
говецът е длъжен да осигурява на довереното лице свободен достъп до 
всички помещения на предприятието си, както и да осигури както на 
него, така и на назначения проверител възможността да преглеждат 
търговските му книги и всички други книжа, свързани с дейността му. 
При поискване от съда, довереното лице или назначения проверител, 
търговецът е длъжен в седем дневен срок да предоставя всяка необхо-
дима информация относно имуществото и търговската си дейност към 
датата на искането.  
Предвидено е ограничение за правото на прихващане на кредиторите 
срещу техни задължения към търговеца с изключение на две хипоте-
зи. При първата хипотеза ограничението не важи, в случай, че усло-
вията за прихващане са били налице преди откриване на производст-
вото по стабилизация. При втората хипотеза, законът отново предос-
тавя привилегия на фиска, съгласно която няма ограничение за прих-
ващане с публични вземания. За търговеца е предвидено изрично ог-
раничение, според което, след откриване на производството по стаби-
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лизация, същият не може да извършва прихващане, когато насрещ-
ните задължения са възникнали преди откриването на производство-
то по стабилизация.  
Основна привилегия за търговеца е, че след откриване на производст-
вото по стабилизация е недопустимо образуването на изпълнителни 
производства срещу него и пристъпването към изпълнение по реда на 
Закона за особените залози срещу негово имущество. Защитата на 
имуществените интереси на търговеца в случая е по-силна отколкото 
тази, която би получил при реализиране на производство по несъстоя-
телност. С откриване на производството по несъстоятелност се спират 
само изпълнителните производства срещу имуществото, включено в 
масата на несъстоятелността с изключение на имуществата по чл. 193 
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а в производството по 
стабилизация и тези по реда на Закона за особените залози. 
Извършените до момента действия в производствата по принудително 
изпълнение и тези по ЗОЗ запазват силата си и за срокът на спиране-
то се начислява лихва. Законът забранява на съдебният или публич-
ният изпълнител да извършва нови изпълнителни действия, но не ги 
ограничава от възможността за извършване на действия по обезпеча-
ване на вземането. При така формулирана разпоредба възниква въп-
росът, за степента и количеството на действията, които изпълнителите 
могат да извършат с цел обезпечаване на вземането. Законът не въ-
вежда ограничения и е процесуално възможно, цялото имущество на 
търговеца да бъде възбранено и запорирано. Спирането на принуди-
телното изпълнение и изпълнението по реда на  ЗОЗ има действие до 
прекратяване на производството по стабилизация, като при наличие 
на утвърден план за стабилизация спирането се заменя с действието 
на определението за утвърждаване на плана за стабилизация.  
Интерес представлява хипотезата, при която кредитор/взискател не е 
взел участие в производството по стабилизация и съответно утвърде-
ния план не разглежда неговото право на вземане. Невключването му 
в списъците на кредиторите не влияе върху размера на правата му на 
кредитор/взискател. Останалите кредитори в случая ще са направили 
съответни отстъпки, вземанията им ще са в намален размер или разс-
рочени, а съгласно чл. 791 ал.2. от ТЗ, планът не поражда действие за 
кредитор, която не е включен в списъка на кредиторите или не му е 
била осигурена възможност да гласува при приемането на плана. Т.е. 
при вече стабилизирано предприятие, невзелият участие в процеду-
рата кредитор ще се яви в привилeгировано положение, спрямо участ-
валите.  
Като гаранция за интересите на кредиторите, законът предвижда, че 
за периода от откриването до прекратяването на производството по 
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стабилизация, давност не тече, като давностните срокове продължават 
да текат от прекратяване на производството, освен в случаите, когато 
производството приключи с утвърден план за стабилизация. Предви-
деният режим за давността предвижда обща привилегия за всички 
кредитори, давността спира, с откриването на производството. При 
наличие на утвърден план, една част от кредиторите ще са с преуре-
дени правоотношения, а друга не.  
Различни са последиците за кредиторите, в зависимост от това, дали 
вземането им е включено в списъка на кредиторите и дали е възник-
нало преди датата на подаване на молбата за откриване на производ-
ството. С откриването на ПС търговецът не може да извършва плаща-
ния на задълженията, възникнали преди датата на молбата за откри-
ване на производството /стари задължения/ и неплатени на падежа. 
Тази забрана се отнася само за парични задължения – търговецът 
може да погасява непаричните си задължения към кредиторите. Заб-
раната по чл. 776 ал. 1 от ТЗ не засяга плащането на нови парични 
задължения, възникнали на и след датата на подаване на молбата.27 

Забраната за образуване на нови изпълнителни производства и за 
пристъпване към изпълнение се отнася само за кредиторите, чиито 
вземания към търговеца са възникнали преди датата на подаване на 
молбата за стабилизация; тя не се прилага за кредиторите, чиито взе-
мания са възникнали на или след датата на подаване на молбата за 
стабилизация. Тези кредитори имат право да получат своите взема-
ния от търговеца в ПС както доброволно, така и по реда на принуди-
телното изпълнение.  
Откриването на ПС не е пречка за спиране на съдебните и арбитраж-
ните производства по имуществени дела срещу търговеца, нито за об-
разуване на нови съдебни и арбитражни производства /срв. Чл. 638, 
ал. 1 от ТЗ/. След неговото откриване заварените съдебни и арбит-
ражни производства продължават само с участието на търговеца – до-
вереното лице не участва в тях. Но ищецът не може да започне при-
нудително изпълнение срещу търговеца въз основа на влязлото в сила 
решение по делото поради забраната по чл. 780, ал. 1 ТЗ.28 

2.4. Орган на производството – доверено лице (определение и 
правомощия) и други участници (проверител и вещи лица) 
Довереното лице е нова фигура за българското законодателство. 
Предвиден е като помощен орган в производството, като възнаграж-
дението му се определя от съда. Предвиден е ценз, като довереното 
                                                           
27 Григоров, Г., цит.съч. с.446 
28 Григоров, Г., цит.съч. с. 450 
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лице освен че трябва да отговаря на изискванията за синдик, задъл-
жително следва да е и с юридическо образование. При назначаването 
му, довереното лице декларира с нотариална заверка на подписа раз-
лични по вид обстоятелства, които евентуално могат да имат отноше-
ние към развитието на производството и/или конфликт на интереси. 
Въпреки, че законът вменява в задължение на довереното лице да 
декларира тези обстоятелства, не са приети разпоредби, уточняващи 
последствията от наличието на определено декларирано обстоятелст-
во. Довереното лице е длъжно да встъпи в длъжност в тридневен срок 
от обявяването на определението за откриване на производството по 
стабилизация, като заяви пред съда, че е съгласно да изпълнява 
длъжността /предполага се чрез писмено волеизявление, без изисква-
не за специална форма/. Предвидено, като задължителен помощен ор-
ган, участието на вещото лице е определящо за провеждане на проце-
дурата и в случай, че назначеното лице не встъпи в длъжност, съдът е 
длъжен незабавно да назначи друго лице. Функцията на довереното 
лице е предвидена като помощна, професионална, компетентна и 
подпомагаща, с оглед обезпечаване на възможността производството 
да завърши не просто с утвърден план, а с план, чието изпълнение да 
позволи продължаването на дейността на търговеца. В този ред на 
мисли, по преценка на съда, същият може да освободи довереното ли-
це от длъжност по всяко време, ако прецени, че не изпълнява задъл-
женията си или че с действията си застрашава интересите на търгове-
ца или кредиторите, като и двете определения, както за назначаване-
то му, така и за освобождаването му не подлежат на обжалване. Пред-
видени са и допълнителни условия за освобождаването му от длъж-
ност: при негово писмено искане, отправено до съда; при поставяне 
под запрещение;ако назначеното доверено лице престане да отговаря 
на изискванията на чл. 655, ал. 2 от ТЗ;при фактическа невъзможност 
да изпълнява правомощията си;по искане на кредиторите, които при-
тежават повече от половината от размера на вземанията. Особеното 
при последната хипотеза е, че не е предвидено ограничение за креди-
торите-свързани лица. Що се отнася до възможността да бъде освобо-
дено от длъжност довереното лице, правомощията на кредиторите 
свързани лица не са ограничени.  
Довереното лице има редица правомощия:  
Да разглежда възраженията и становищата на кредиторите по съста-
вения от търговеца списък на кредиторите и да предложи на съда за 
утвърждаване списък на кредиторите, които имат право да гласуват 
плана за стабилизация. С упражняването на това си правомощие, до-
вереното лице може да повлияе на вътрешното убеждение на съда от-
носно наличието или липсата на качеството на кредитор на трето ли-
це.  
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Да изготви писмен доклад за състоянието на имуществото и за дей-
ността на търговеца. Предвид важността на този доклад, неаргумен-
тирано е решението на законодателя, довереното лице да следва да 
бъде задължително с юридическо образование. Прецизният анализ на 
информацията изисква преди всичко икономически (финансово-
счетоводни) познания, а що се отнася до преценката на предложения 
план от юридическа гледна точка, то следва да намери приложение 
презумпцията, че съдът знае закона.  
Да упражнява надзор върху дейността на търговеца съобразно нало-
жените от съда ограничения по чл. 776, ал. 2 – 5 и да следи за изпъл-
нението на наложените ограничения. Изпълнението на това право-
мощие следва да бъде осъществявано в рамките на преценката на съ-
да за целесъобразност. 
Да съобщава незабавно на съда за всички обстоятелства, които са ос-
нование за ограничаване дейността на търговеца. Действително, про-
изводството по стабилизация е заложено като динамично и текстовете 
на закона нееднократно предвиждат задължения за съда, търговеца и 
довереното лице, които следва да бъдат изпълнявани незабавно. Ще 
се отнася до термина „незабавно“, същият е инструктивен и се пред-
полага, че задължението следва да бъде изпълнено в първия възмо-
жен разумен от технологична гледна точка момент, предвид факта, че 
информирането на съда е писмена процедура, обслужвана от деловод-
на система.  
Довереното лице съдейства на търговеца и на кредиторите по уточня-
ване на съдържанието на плана за стабилизация. Даденото от съда 
правомощие за съдействие на довереното лице е сърцевината на про-
цедурата, но доколко е изпълнимо зависи не само от компетентността, 
мотивацията и ангажираността на довереното лице с постигането на 
целта на закона, но и с диалогичността, както на длъжника, така и на 
неговите кредитори.  
Довереното лице има правото и е длъжно да представи най-късно 14-
дни преди насроченото съдебно заседание за разглеждане плана за 
стабилизация в съда писмен доклад относно: състоянието на имущест-
вото и работите на търговеца;достоверността на данните, съдържащи 
се в молбата за стабилизация, и приложенията към нея;причините, 
довели до опасност от неплатежоспособност за търговеца; изпълни-
мостта на поеманите с предложението за стабилизация задължения. 
Довереното лице е длъжно да се яви на съдебното заседание, в което 
ще се разглежда предложеният план за стабилизация, за да потвърди 
устно писмения си доклад и да отговори на въпросите на съда и на 
участващите в производството по стабилизация лица. 
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Основателен е въпросът за степента на обвързващата роля на доклада 
на довереното лице. Систематичния анализ на част пета от ТЗ налага 
извода, че докладът не може да е задължителен за съда и следва да се 
обсъди наред с всички останали събрани доказателства в производст-
вото. Допълнително затруднение за съставянето на доклада е фактът, 
че същият следва да анализира преди всичко финансови показатели, 
за което в общия случай, доверено лице с юридическо образование 
няма да разполага с нужната компетентност. Предвид субсидиарното 
прилагане на ГПК, законът не прегражда възможността на доверено 
лице да поиска от съда назначаването на счетоводна и финансова ек-
спертиза, които да го подпомогнат при изпълнение на задължението 
му за съставянето на доклада. Довереното лице не се явява публично 
правна фигура, а специфична правна фигура, подпомагаща производ-
ството, наред с вещите лица и проверители, но с далеч повече предви-
дени правомощия, които ако се упражняват добросъвестно могат да 
подпомогнат производството, но при липса на достатъчна мотивация 
или диалогичност и да предизвикат негативен ефект. Допълнително, 
фактът, че съдът не е ограничен от възможността да използва едно и 
също лице за доверено лице в неограничен брой производства и да оп-
ределя възнаграждението му по своя, неподлежаща на контрол пре-
ценка, превръща фигурата на довереното лице и в риск за търговеца 
при провеждане на производството. Идеята на приетите текстове е 
добросъвестният търговец, управляващ търговско предприятие да ос-
тане в управление на същото по време на провеждане на производст-
вото, но прекомерните правомощия, които може да получи довереното 
лице, могат да осуетят тази възможност, не само за недобросъвестни-
те, но и за почтените търговци, надяващи се на регулиращата функ-
ция на съда при провеждане на преговорите с кредиторите им. 
Изводът, който може да се направи от анализа на правната уредба на 
довереното лице е, че правната уредба е много по-оскъдна и непълна 
в сравнение с правната уредба на синдика. Не са уредени въпросите 
за отговорността на довереното лице за вредите, които може да при-
чини на търговеца или на кредиторите му от виновни действия или 
бездействия, както това е уредено по отношение на синдика. 
Съдът разполага с големи правомощия да спре движението на търго-
веца по този път. Понеже съдът не разполага със специални мени-
джърски знания и умения, той използва довереното лице като помо-
щен орган. Но последното е юрист, а не мениджър, а му се налага да 
управлява дейността на търговско предприятие, което все още не е 
прекрачило прага на неплатежоспособността и не е преминало в друго 
състояние. Възниква въпросът за професионализма на довереното ли-
це, което има юридическа квалификация, а трябва да се справя с пре-
дизвикателствата на доброто управление на застрашения търговец. 
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Това презумира по-добрата подготовка на довереното лице в сравне-
ние с търговеца, който не е могъл да се справи със задачите си и е из-
паднал в състояние на опасност от една бъдеща неплатежоспособност 
или свръхзадълженост. Изобщо спасяването на закъсалите търговци е 
оставено в ръцете на юристите – съдията и довереното лице. Те са ли-
цата, които ще обезпечат законността и безпристрастността в най-
критичното състояние на участниците в търговския оборот.29 

Проверителят не е задължителен участник в производството. Право 
на съда е да назначи служебно такъв, като е предвидено задължител-
ното условие, проверителят да е регистриран одитор. Законът пред-
вижда две хипотези, при които по изключение назначаването на про-
верител е задължително. Когато в плана е предвидено преобразуване 
на търговеца или превръщане на вземания в част от капитала. Опре-
делянето на възнаграждението на проверителя е предоставено изцяло 
на преценката на съда, като търговецът е длъжен да внесе определе-
ното от съда възнаграждение в 7 дневен срок от уведомяването му. 
Функциите на назначеният проверител са да анализира и изготви на-
рочен доклад до съда и до кредиторите, който доклад следва да комен-
тира съответствието на прогнозите на предложения план и начина на 
удовлетворяване на кредиторите с финансовото и имущественото със-
тояние на търговеца, включително за съответствието на плана с мак-
симално допустимия размер на опрощаване на задължения и съответ-
ствието му с размера на обезпеченията на кредиторите.  
Въпреки, че законът не предвижда задължителното участие на вещи 
лица в производството по стабилизация, участието им на практика е 
наложително, предвид необходимостта да се анализират счетоводни и 
финансови показатели. Съдът може да назначи вещо лице служебно 
или по искане на участник в производството /включително по искане 
на довереното лице/. Предвидената функция на вещите лица е да 
спомогнат за изясняване на обстоятелства от значение за предложе-
ния план. Както и за проверителя, размерът на възнаграждението на 
вещото лице също се определя от съда и срокът за внасянето му от 
търговеца отново е 7 – дневен. Вещото лице е длъжно да се яви лично 
в съдебното заседание за приемане на плана за стабилизация и да 
потвърди заключението си, както и да отговори на въпросите на съда 
и на участниците в производството.  

                                                           
29 Голева, П., Довереното лице в производството по стабилизация на търговец, 

http://gramada.org/  
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3. Разглеждане, утвърждаване и действие на плана за стабилизация, 
прекратяване 

3.1. Разглеждане и утвърждаване на плана за стабилизация 
За да може откритото производство по стабилизация да приключи ус-
пешно, е необходимо да се осъществят последователно три относител-
но обособени производства – за установяване и утвърждаване на спи-
сък на кредиторите, които имат право да участват в производството по 
стабилизация, за приемане на предложения план за стабилизация от 
кредиторите и производство за утвърждаване на приетия план от съ-
да.30 

3.1.1. Изготвяне на окончателен списък на участващите в 
производството кредитори.  
За първи път в производството за кредиторите на търговеца е предви-
дена възможност за активно процесуално действие, с даденото им 
право да направят писмено възражение срещу включването или нев-
ключването на даден кредитор в списъка с кредиторите, изготвен от 
търговеца и обявен в ТР, който съдът обявява заедно с определението 
за откриване на производството по стабилизация. Правото на креди-
торите се преклудира с изтичане на 14-дневен срок от обявяването на 
списъка в ТР. Допълнително законът предвижда право за търговеца, 
в 7-дневен срок от изтичане на срока за възражения, да изрази пис-
мено становище по направените от кредиторите възражения. Кратки-
ят срок за възражения подпомага бързината на производството, като 
след изтичането му, за довереното лице започва да тече друг 14-
дневен срок, в който срок същото изготвя проект на окончателен списък на 
кредиторите.  
Кредиторът, чието вземане се оспорва, не може да представя станови-
ще по направеното възражение срещу вземането му. Уместно е да се 
уреди право на кредитора да получи копие от възражението и да взе-
ме становище по него.31 

Ролята на довереното лице не е обвързваща за съда, поради което 
предвидените за него правомощия са за изготвяне на „проект“ на 
окончателен списък на кредиторите, които имат право да гласуват 
плана за стабилизация. Съдът има право и е длъжен да одобри окон-
чателния списък на кредиторите с право на глас. Той е длъжен да се 
произнесе по въпроса не по-късно от 14 дни преди насроченото засе-

                                                           
30 Григоров, Г., цит. съч. с. 451 
31 Григоров, Г., цит. съч. с. 452 
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дание за гласуване на плана за стабилизация, като определението 
трябва да бъде обявено в ТР не по-късно от 7 дни преди заседанието.  
Алинея четвърта на чл. 786 от ТЗ предвижда ограничение за довере-
ното лице, съгласно което, в случай, че няма постъпили възражения 
срещу списъка, довереното лице е длъжно да изготви проекта на 
окончателен списък само въз основа на приложените към молбата за 
откриване на производството по стабилизация доказателства. Може да 
се предположи, че дисциплиниращият ефект на 14 дневния срок за 
възражения за кредиторите е доразвит и с този разпоредба. Практи-
чески, интересите на кредиторите могат да бъдат засегнати от една 
страна, поради факта, че са пропуснали ежедневно да следят парти-
дата на длъжника си в търговския регистър и от втора, предвид за-
дължението на довереното лице да използва само предоставената от 
длъжника информация. При наличие на широк обем правомощия за 
довереното лице и възможностите му да преглежда търговските книги 
на длъжника, ограничението може да постави въпроси в поска на на-
рушен баланс от гледна точка на защитата на интересите и на креди-
торите.  
Законът не обсъжда каква е съдбата на кредиторите, останали извън 
този списък. При евентуално последващо производство по несъстоя-
телност, правата им ще бъдат ли признати или не? Много вероятно е 
при последващо производство по несъстоятелност списъка на кредито-
рите просто да бъде „преписан“ от този от производството по стабили-
зация и неприсъстващите в него кредитори да претърпят вреди.  
Производството по утвърждаване на окончателния списък не е спорно, 
няма за цел да разреши правните спорове относно вземанията към 
търговеца, а е по същество едностранно и наподобява безспорна адми-
нистрация на отношенията между търговеца и кредиторите му. Зато-
ва приложното поле на определението за утвърждаване на оконча-
телния списък на кредиторите е ограничено в рамките на ПС и на 
последиците от прекратяването му. Този подход на утвърждаване на 
списъка се основава единствено върху добросъвестността на търгове-
ца, той създава опасност за привилегироване на кредиторите-
свързани лица с търговеца. Той може да „пропусне“ тези кредитори от 
списъка по чл. 770, ал. 2, т. 1 ТЗ с цел да ги освободи от преобразува-
щото действие на плана за стабилизация. Санкцията срещу подобни 
недобросъвестни действия е възможността съдът да прекрати произ-
водството по стабилизация, ако установи, че предоставените от търго-
веца данни са неверни /чл. 796, ал. 1, т. 3 ТЗ/.32 
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Определението за утвърждаване на окончателния списък на кредито-
рите по чл. 786 ал. 5 ТЗ, не подлежи на обжалване, защото не прег-
ражда хода на производството по стабилизация. Само по себе си опре-
делението не установява със сила на присъдено нещо кои лица са кре-
дитори на търговеца, нито основанието, размера или обезпечеността 
на техните вземания.33 

3.1.2. Процедури по разглеждане, обсъждане, гласуване и 
утвърждаване на плана в съда  
Единственото задължително предвидено открито съдебно заседание в 
производството е заседанието за разглеждане на плана за стабилиза-
ция. Заседанието се провежда при закрити врати. Режимът на „закри-
ти врати“ охранява търговските тайни както на търговеца, така и на 
неговите кредитори. Задължителен участник в заседанието е търгове-
ца, по чиято инициатива са провежда производството, както и довере-
ното лице. Назначеното вещо лице също е длъжно да се яви в ОСЗ, но 
въпросът, дали неявяването му задължително би се оказало предпос-
тавка за отлагане на заседанието е дискусионен. Участието на креди-
торите не е задължително, но до заседанието следва да бъдат допус-
кани само тези кредитори, които са намерили място в утвърдения от 
съда окончателен списък.  
В откритото заседание търговецът има право не само да изяснява и 
уточнява плана, но и да го допълва, но само в случай, че допълненията 
не предвиждат по-неблагоприятни условия за кредиторите от вече 
предложените с плана. Предвидено е задължение за търговеца да отго-
вори на поставените от съда или кредиторите въпроси. По време на за-
седанието се изслушва доклада на довереното лице, както и докладите 
на проверителя и вещите лица, в случай че такива са били назначени. 
Предвидено е задължение на съда да направи финален доклад по съ-
държанието на плана, преди да се пристъпи към гласуването му.  
Кредиторите гласуват предложения план отделно и в различни кла-
сове. Предвидена е възможност, при гласуването, кредитор да е предс-
тавляван от пълномощник с изрично пълномощно. Предстои практи-
ката да наложи съдържание на упълномощаване, което да бъде приз-
нато от съда за валидно. 
Законът разграничава класове за различните кредитори, както следва:  

• кредитори с обезпечени вземания и кредитори с право на за-
държане; 
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• кредитори с вземания, произтичащи от трудови правоотноше-
ния, възникнали преди датата на определението за откриване 
на производството по стабилизация; 

• кредитори с публичноправни вземания, възникнали до датата 
на определението за откриване на производство по стабилиза-
ция; 

• кредитори с необезпечени вземания; 
• всички кредитори, които са свързани лица с търговеца, незави-
симо от горните класове. 

Предвидени са две кумулативни условия за приемане на плана. Пла-
нът да се приеме не просто с повече от половината от вземанията в 
класа, но и за приемане на плана да са гласували минимум три чет-
върти от броя на кредиторите в класа.  
Първото мнозинство е уредено, за да защити интересите на големите 
кредитори – то се пресмята според общата стойност на всички взема-
ния; без значение е стойността на представените вземания при гласу-
ването. Второто мнозинство защитава интересите на малките креди-
тори – то се определя по глави според общия брой на кредиторите от 
класа.34 

Освен предходните изисквания, за приемане на плана следва да са 
гласували кредиторите, притежаващи повече от три четвърти от взе-
манията, като гласовете на кредиторите свързани лица не се вземат 
предвид.  
Тези тежки условия за приемане, могат да поставят различни въпро-
си. Неясни са последствията например при хипотеза, в която кредито-
ри с публично правни вземания не обезпечат участие на пълномощ-
ник в съдебното заседание. Публичноправните вземания в общия слу-
чай са вземания на един кредитор – държавата. Това, разбира се, е 
възможна хипотеза за всеки един клас от кредитори. При липса на 
приемане на плана от определен клас от кредитори би следвало да се 
приеме, че той не приет и производството да се обезсмисли.  
В хипотеза, в която кредиторите приемат предложения план, законът 
предоставя на съда две възможности, да утвърди или да откаже да ут-
върди приетия план с определение в закрито заседание. Съдът следва 
да анализира, дали са налице условията за утвърждаване на плана. 
За да утвърди плана, съдът следва да приеме, че са спазени изисква-
нията на закона, планът е приет с изискуемото мнозинство във всеки 
клас кредитори и с гласовете на повече от три четвърти от всички взе-
мания, без тези на свързаните лица. Съдът следва да провери, дали 
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не са нарушени изискванията за максимално допустимото опрощава-
не на задълженията на търговеца и дали планът не предвижда обла-
годетелстване само на някои от кредиторите, освен ако това облагоде-
телстване не е валидирано от потвърдителната воля на три четвърти 
от всички кредитори и повече от три четвърти от класа на кредитора, 
за който са създадени по-благоприятни условия. Проверката следва да 
установи, дали някой кредитор не получава повече от дължимото по 
вземането му, както и дали планът предвижда пълно удовлетворява-
не на кредиторите свързани лица едва след пълното удовлетворяване 
на останалите кредитори. Императивно условие за утвърждаване на 
плана е формалното предварително съгласие на министъра на фи-
нансите. Доколко е оправдано, това съгласие да бъде предвидено да се 
дава от министъра на финансите, а не от административен орган от 
по-нисък ранг е дискусионен въпрос, но този въпрос е и целесъобра-
зен, тъй като необходимостта от наличието на съгласието гарантира и 
необходимостта от провеждане на тежка административна процедура, 
без да е ясно, технологично кой участник в производството я инициира 
и как се обезпечава получаването на писменото съгласие по делото.  
Икономическата роля на държавата в производството по стабилизи-
ране на предприятието би следвало да бъде обезпечаване на същест-
вуването на още един данъкоплатец, а не изпращането му в тежка не-
състоятелност. Разбира се, държавата има интерес и от това да не се 
приеме план за стабилизация, защото тя би могла да „изпревари“ ня-
кои кредитори въз основа на по-предния си ред при гласуване в про-
изводството по стабилизация /чл. 789, ал. 1, т. 3 ТЗ/ и на привилегията 
си в производството по несъстоятелност / чл. 722, ал. 1 т. 6 ТЗ/. Затова 
е малко странно, че всеки план за стабилизация следва задължително 
да получи одобрението на министъра на финансите – чл. 790, ал. 2, т. 
7 ТЗ. На първо място не е ясно защо това трябва да е длъжностно лице 
с толкова висока длъжност – това може да се прави и от изпълнител-
ния директор на НАП или съответния териториален директор по се-
далището на съда. Липсва и критерий за това кога министърът на 
финансите следва да одобри или да не одобри даден план за стабили-
зация, а това създава предпоставки за неравно третиране на кредито-
рите.35 

Съдът е длъжен да провери и дали предложеният план спазва при-
ложимите правила за държавните помощи, включително в случаите, 
когато за това се изисква решение от страна на Европейската коми-
сия. 

                                                           
35 Георгиев, А., Производството по стабилизация – дълго чакана глътка въздух или 

капан за „стабилността“, http://gramada.org/ 
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Определението, с което съдът утвърждава или отказва да утвърди 
плана подлежи на обжалване в седем дневен срок от обявяването му 
пред ВКС, като процесуално легитимирани за подаване на жалбата са 
търговецът или всеки кредитор, засегнат от преобразуващото действие 
на плана. В производството по обжалване е уредена възможност, след 
направено съобщение в ТР от съда за постъпила жалба, за подаване 
на възражение срещу жалбата и от другите участници в производст-
вото. Върховният касационен съд се произнася с определение по жал-
бата в закрито заседание, което е окончателно. На практика вероят-
ността да постъпят повече от една жалба е напълно допустима и веро-
ятна. Въпросът, дали производствата по различни жалби ще могат да 
се обединяват в общо производство от ВКС, с оглед процесуална ико-
номия и обезпечаване на бързина на процеса, вероятно ще следва да 
намери своя отговор чрез практиката на ВКС.  

3.2. Действие на плана и давност при утвърден план по чл.110 от ЗЗД 
Планът за стабилизация е особена двустранна гражданскоправна 
сделка, за чието сключване, изпълнение и действие са уредени особе-
ни правила в ТЗ.36 

Преобразуващото действие на плана е определено, както в чл. 790 ал. 
3 от ТЗ, така и в чл. 791 от ТЗ. Действието на плана е задължително 
както за длъжника, така и за кредиторите, включени в окончателния 
списък на кредитори, утвърден от съда.  
Планът установява безспорността на задълженията на търговеца по 
отношение на кредиторите, включени в списъка по чл. 786 ал. 5 ТЗ – 
утвърденият с вязло в сила определение на съда план е извънсъдебно 
изпълнително основание по чл. 405 ГПК /арг. от чл.793, ал. 1 ТЗ/. В 
случая е налице особено, едностранно действие на силата на пресъде-
но нещо на утвърдения план за стабилизация – кредиторите могат да 
се позоват на силата на пресъдено нещо на плана спрямо длъжника, 
но могат да оспорят размера или обезпечеността на своите вземания, 
включени в окончателния списък по чл. 786, ал. 5 ТЗ.37 

Преобразуващата сила на плана не засяга правата на кредитори по 
отношение учредените им обезпечения и правата на кредиторите про-
тив солидарните длъжници. Възниква въпросът за задълженията на 
лицата, поръчители на длъжника. След като планът не засяга права-
та на кредитора спрямо тях, то той има право да търси пълно изпъл-
нение на цялото вземане от тях, а от длъжника, само частично. Изк-
лючение за действието на плана спрямо трети лица е нормата, която 
                                                           
36 Григоров, Г., цит. съч. с. 456. 
37 Григоров, Г., цит. съч. с. 453. 
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предвижда, че планът поражда действие и за неограничено отговор-
ните съдружници, освен ако е предвидено друго. При положение, че за 
неограничено отговорния съдружник е открито производство по ста-
билизация, успоредно на това за длъжника, странна би била хипоте-
зата, при която задълженията на длъжника са редуцирани с плана, 
но тези на неограничено отговорния съдружник не са. Предвид факта, 
че производството е инициирано от търговеца, както и логичната об-
вързаност на неограничено отговорния съдружник с представителните 
и управленски функции относно търговското предприятие, не е ло-
гично търговецът да е предложил план, който да облекчава единстве-
но задлъжнялостта на търговеца, но не и на неограничено отговорния 
съдружник. 
Планът не поражда действие за кредитор, който не е включен в спи-
съка на кредиторите или не му е била осигурена възможност да гласу-
ва при приемането на плана. Това изключение разглежда две отделни 
хипотези. При първата, по една или друга причина, кредиторът не е 
бил включен в списъка на кредиторите, а при втората, не му е била 
осигурена възможност да гласува при приемането на плана. При пър-
вата хипотеза, невключването на кредитора би могло да бъде търсен 
ефект, чрез укриване на търговска информация от длъжника 
/например укрита неустойка по търговски договор/. Предвид задъл-
жението на довереното лице, при липса на възражения от кредитори, 
да състави списък на кредиторите само въз основа на представените 
от длъжника документи, наличието на кредитори, носители на право 
на вземане срещу търговеца, които не са включени в списъка е повече 
от вероятна. При втората хипотеза, въпреки, че кредитор е включен в 
списъка, не му е била осигурена възможност да гласува. Практически 
проблем е установяването на факта, че не му е била осигурена въз-
можност да гласува, кой от участниците в производството има интерес 
да установи този факт и какъв е правният ред за това установяване. 
Вземанията на всички кредитори, включени в списъка, чиито взема-
ния са възникнали преди датата на решението за утвърждаване на 
плана се преобразуват съобразно предвиденото в плана. Нормалната 
логика води до извода, че преобразуването може да е в посока, нама-
ляване на размера на вземането, разсрочването му във времето или и 
двете едновременно. Ефект от утвърждаването на плана, е че изпъл-
нителните дела и изпълнителните действия по реда на ЗОЗ спират. 
Законът не уточнява, кои производства се спират и тълкуването на 
нормата налага извода, че се спират всички такива. Съществуващите 
до момента са били спрени на основание определението за откриване-
то на производството, чието действие се замества от действието на оп-
ределението за утвърждаване на плана. Систематичното тълкуване 
на нормите, налага извода, че пътят за принудително удовлетворение 
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на търговците, за които планът не е задължителен временно е прег-
раден. Макар и систематично изградена, логиката, на чл. 791 ал. 8, че 
с утвърждаването на плана се спират всички изпълнителни дела и 
изпълнителни действия по ЗОЗ не би следвало да е вярна. Спирането 
следва да важи само за кредиторите, за които планът е произвел дейс-
твие. Всички останали кредитори би следвало да имат възможност да 
продължат действия по принудително изпълнение или да образуват 
нови изпълнителни производства. Законът предвижда, спрените при-
нудителни производства да се възобновят, когато планът не бъде из-
пълнен. Предполагаемата логика на законодателя е, че нормата се 
отнася за принудителните производства на кредитори, спрямо които 
планът е произвел действие. Какво се случва обаче, ако планът бъде 
изпълнен? Как се установява факта на изпълнение на плана е важен 
допълнителен въпрос най-малкото поради факта, че на някакво осно-
вание в ТР следва да бъде заличена добавката „в производство по ста-
билизация“. През периода на производството по стабилизация зако-
нът не предвижда ограничения за водене на съдебни процеси срещу 
търговеца. Това следва да предположи и целесъобразност за кредито-
ри, които използват периода от време за присъждане на вземане в 
тяхна полза и в последствие изпълняват срещу вече оздравеното 
предприятие, като удовлетворяват вземанията си в пълен размер, за 
разлика от всички останали кредитори, за които планът е имал пре-
образуващо действие. 
Кредиторите, които не са включени в списъка по чл. 786, ал. 5 ТЗ, са 
изключени само от участие в производството по стабилизация и нямат 
право да гласуват предложения план за стабилизация; те не са обвър-
зани и от действието на плана. Неучастието им в производството по 
стабилизация обаче не отнема тяхната възможност още в хода на про-
изводството по стабилизация да предявят искове срещу търговеца, за 
да установят основателността на своите вземания към търговеца, рес-
пективно да ги удовлетворят по общия ред от неговото имущество след 
прекратяване на производството по стабилизация.38 

След утвърждаване на плана, търговецът е длъжен да извърши неза-
бавно предвидените с плана структурни промени. Въпросът е, с каква 
санкция е скрепено неизпълнението на това задължение? Извършва-
нето или неизвършването на структурни промени не е лесно измери-
мо обстоятелство и последствията от неизпълнението на задължението 
не са ясно уредени от закона.  
С влизането в сила на определението на съда за утвърждаване на 
плана се прекратяват правомощията на довереното лице, както и ви-

                                                           
38 Григоров, Г., цит. съч. с. 45 
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сящите производства по несъстоятелност. Законът не урежда детайлно 
хипотезите, при които би била налична едновременна висящност как-
то на производство по стабилизация, така и на производство или про-
изводства по несъстоятелност. Логиката на нормативната уредба би 
следвало да мотивира съда, пред който има образувани производства 
по несъстоятелност по молба на длъжника или на негови кредитори, 
тези производства да бъдат прекратени. Чл. 791 ал. 7 предвижда из-
рична разпоредба, според която, всички висящи производства по не-
състоятелност се прекратяват с влизането в сила на определението за 
утвърждаване на плана.  
Чл. 792 от ТЗ разглежда специфична хипотеза, при която утвърден 
план предвижда разпореждане с цялото предприятие, обособена част 
от него или отделно имуществено право. При такова предвиждане, 
продажбата следва да бъде извършена в едномесечен срок от влизане-
то на определението на съда в сила. Особен интерес представлява 
санкцията при неизпълнение на задължението за продажба в срок. 
Правната последица от неизвършването на продажба е, че се счита, че 
планът не е изпълнен по отношение на всички засегнати от плана 
вземания. Тази тежка форма на санкция, дори и за хипотеза в която е 
предвидено разпореждане само с определено имущество е с цел огра-
ничаване на възможностите за недобросъвестно поведение от страна 
на търговеца, предвид задължението му за комплектоване на молбата 
за откриване на производството с вече подписан от купувача проект 
на договор.  

3.3. Неизпълнение и унищожаване на плана 
Вероятността, утвърден план да не бъде изпълнен реално е почти си-
гурно бъдещо събитие. Много на брой кредитори, сложни търговски 
отношения, неблагоприятно финансово състояние, несигурна пазарна 
среда, факторите, които могат да осуетят изпълнението на плана дори 
и при максимална добросъвестност от страна на длъжника са практи-
чески неизброими в своята конкретика. Законът предвижда, като пос-
ледица правото на всеки кредитор, който не е получил дължимо пла-
щане в срок, да поиска издаване на изпълнителен лист по реда на чл. 
405 от ГПК за вземането си. В този случай преобразуващото действие 
на плана по отношение на този кредитор отпада по силата на закона с 
обратно действие и кредиторът може да събере и останалата част от 
вземането си по предвидения от закона ред. По аргумент на противно-
то, предвид факта, че предвиденият от закона ред е принудително из-
пълнение, тълкуването на тази специална норма спрямо общата, че с 
планът спира всички изпълнителни производства, налага извода, че 
въпросният кредитор би следвало да има право да продължи произ-
водството по принудително изпълнение. Интересен е въпросът, как 
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съдът, овластен да издаде изпълнителния лист ще провери дали са 
налице предпоставките за издаването му, след като неплащането е 
отрицателен факт, настъпването на който само може да се твърди, а 
не е предвиден способ за търговеца за възражение срещу това твърде-
ние. Допълнително, след като този кредитор може да възстанови про-
изводството по принудително изпълнение /при положение че такова е 
било открито преди откриване на производството по стабилизация/, 
дали наистина нормата на чл. 791 ал. 8 следва да се прилага спрямо 
всички изпълнителни дела или делата, образувани от взискатели, 
спрямо които планът няма действие, не следва да продължават своя 
ход, независимо от наличието на утвърден план? Отговорът на този 
въпрос по-скоро следва да е положителен и тези изпълнителни дела 
да продължават своя нормален ход от момента на прекратяване на 
производството по стабилизация с утвърждаването на плана за стаби-
лизация. Обратната хипотеза, каква ще съдбата на кредитора, който 
се е възползвал от правото си да поиска издаването на изпълнителен 
лист по силата на чл. 793 ТЗ, но преди откриване на производството 
не е било образувано изпълнително дело? Какъв ще е предвиденият от 
закона ред по смисъла на чл. 793 ал.2 ТЗ за удовлетворяване на пра-
вото му? Ако няма право да пристъпи към принудително изпълнение, 
доброволното изпълнение от страна на длъжника би останал единст-
веният способ за удовлетворение и кредитора и той би бил лишен от 
защита. След утвърждаване на плана, за този кредитор вече не би 
следвало да съществува правна пречка да образува ново производство 
по принудително изпълнение. Образуването на нови изпълнителни 
дела не би следвало да е ограничено от момента на влизане в сила на 
Определението за утвърждаване на плана за стабилизация. Законът 
предвижда съдът, утвърдил плана за стабилизация, да се произнесе с 
разпореждане по искането на кредитора за възобновяване, но не е 
уредена хипотеза за произнасяне при образуване на ново изпълни-
телни дело от същия кредитор, спрямо когото планът е произвел дейс-
твие. 
Интерес представлява хипотезата на недобросъвестно поведение от 
страна на търговеца и желание за частично удовлетворяване само на 
част от кредиторите и последващо пълно за останалите. Планът има 
действие спрямо всички кредитори утвърдени от съда в съответен спи-
сък с право на глас. Този списък до голяма степен е предопределен от 
информацията, подавана от длъжника. След редуциране на задълже-
нията в значителен размер търговецът може да избере да плаща 
стриктно в изпълнение на плана задълженията само на избрани кре-
дитори, с цел те да бъдат удовлетворени в намален размер, а остана-
лите да се възползват от правото си да възстановят пълния размер на 
имуществената си претенция и търговецът да ги удовлетвори добро-
волно. 
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Недопустимо е откриване на производство на нови изпълнителни де-
ла. От една страна, логиката на закона е ясна. След откриване на 
производство е недопустимо да се образуват нови изпълнителни дела. 
Въпросът е кога настъпва краят на тази недопустимост. Съгласно чл. 
780 ал.3 от ТЗ спирането на изпълнителните производства има дейст-
вие до прекратяването на производството по стабилизация. В хипоте-
зата на утвърден план, това е моментът на прекратяване. Това би 
следвало да означава, че спрените изпълнителни производства на 
кредитори, които не са обхванати от плана, се възобновяват по силата 
на закона. Законът не коментира хипотезата за образуване на нови 
производства по принудително изпълнение след утвърждаване на 
плана. Тази възможност за вземания, които не са преобразувани от 
плана, би следвало да настъпва с утвърждаването му и да не зависи 
от изпълнението на плана. Процесуалните права на кредиторите, за 
които планът няма сила под някаква форма не следва да зависят от 
пълното изпълнение на плана и удостоверяването на факта на това 
изпълнение. При неизпълнение на плана спрямо кредитор който не е 
имал образувано изпълнително дело като взискател в аванс, не би 
следвало да има ограничение за образуване на ново изпълнително 
дело, в случай, че е реализирал правото си да поиска издаване на из-
пълнителен лист. За кредитор, спрямо когото планът няма действие в 
двете хипотези, първата, ако е имал образувано изпълнително дело 
преди откриване на производството и втората, ако не е имал не би 
следвало да има ограничения за пристъпване към принудително из-
пълнение след утвърждаването на плана.  
Рискът за кредиторите да се окажат в групата на удовлетворените са-
мо частично, за да остане повече ресурс за удовлетворяване на пред-
почитани кредитори е сериозен. Съществува и риск да се окажат в 
групата на кредиторите, които запазват правата си в пълен размер, но 
не могат да пристъпят към реално принудително изпълнение, въпре-
ки че логиката на закона не би следвало до ограничава кредитори, 
които не са обвързани от плана за стабилизация да пристъпят към 
принудително събиране на вземанията си.  
Част пета на ТЗ предвижда специален режим на давността при нали-
чие на план за стабилизация. Съгласно законодателното решение, за 
преобразуваните с плана вземания започва да тече нова давност от 
момента на настъпване на предвидената с плана за стабилизация 
изискуемост на преобразуваното вземане. Предвид неяснотата относно 
бъдещото изпълнение на задължението към кредитора, е предвидена 
защита, като е уточнено, че за срока на изпълнение на преобразува-
ното вземане не тече давност за останалата част от първоначалното 
вземане на кредитора. Отново възниква въпросът, в случай на неиз-
пълнение от страна на търговеца, какви са възможните действия на 
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кредитора. Това, че започва да тече нова давност за преобразуването 
вземане и че давността в срока на изпълнение за останалата част не 
тече е разпоредба в защита на интереса на кредитора. В случай на 
неизпълнение в предвидения от плана срок кредиторът може да 
предприеме действия за издаване на изпълнителен лист за цялото 
вземане, но остава въпросът за ефективността на евентуалното при-
нудително изпълнение срещу длъжника. В случай, че не предприеме 
действие в защита на имуществените си интереси, остава отворена 
възможността по негова или по нечия друга инициатива да се надява 
на удовлетворение в бъдещо производство по несъстоятелност 
/образувано по нова молба за откриване, направена от длъжника или 
от кредитор/ или да се надява на доброволно изпълнение от страна на 
търговеца на преобразуваната от плана част от вземането му.  
Законодателят е предвидил специфично средство за защита на креди-
тор, което той може да упражни в срока за изпълнение на плана. Това 
е възможността да предяви иск за унищожение на плана само относно 
вземането на този кредитор поради заплашване или измама. При 
уважение на иска, кредиторът ще има право да получи вземането си в 
пълен размер. Практическото приложение на този законов текст е 
малко вероятно. Доказването на обстоятелствата заплаха или измама 
по гражданскоправен ред е трудно постижимо по реда на ГПК. Време-
то за развитие на подобен исков процес, дори и заведеният иск да е 
основателен и доказуем технологично би продължило по-дълго от сро-
ка за изпълнение на утвърдения план за стабилизация. Наличието на 
правен интерес от завеждане на подобен иск може да доведе и до же-
лан от кредитора резултат, в случай че предприятието бъде успешно 
оздравено. Особеност на част пета от ТЗ е, че единствено в тази хипо-
теза се коментират отношения във връзка с висящи искови производс-
тва. Обективната търговска реалност е, че голяма част от задължени-
ята на търговеца са спорни и за тяхната дължимост или недължимост 
са налични висящи искови производства. Законът не регулира де-
тайлна процедура за пътя на реализиране на правата на кредиторите 
по спорните вземания. 

3.4. Основания за прекратяване на производството по стабилизация и 
обжалване на определенията по чл.796, ал.1, т.2-6 от ТЗ 
Търговският закон изчерпателно изброява хипотезите, в които произ-
водството по стабилизация се прекратява. Обща последица от прекра-
тяване на вече открито производство по стабилизация е, че за същия 
търговец в следващите три години няма да може да бъде откривано 
ново производство по стабилизация. Хипотезите за прекратяване са 
следните: 
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• когато търговецът оттегли предложението си за план за стаби-
лизация, преди планът да бъде гласуван от кредиторите;  

• когато в 4-месечен срок от откриването му не е утвърден от съда 
план за стабилизация, независимо дали производството е било 
спирано; Целта на производството е да се осигури бързо реше-
ние на финансовите проблеми на предприятието, което да поз-
воли продължаването на стопанската дейност на същото. 

• когато след откриване на производството се установи, че са на-
лице пречки по чл. 762, ал. 3 за провеждане на производство по 
стабилизация за търговеца, или се установи, че предоставените 
от търговеца данни са неверни;  

• когато търговецът не участва в съдебното заседание по приема-
нето на плана; 

(Инициирал производството след преценка на търговска целесъобраз-
ност, търговецът е заинтересован от полагането на максимални уси-
лия за защита на смисъла на предложения от него план. В трудни 
стопански ситуации е основано да се очаква, че представляващите 
търговеца ще са в състояние да положат нормална търговска грижа и 
да защитят предложеното от тях, в полза на което съдът вече е допус-
нал откриване на производство, а за кредиторите цялата процедура е 
с неизвестен край, но вече нарушава или може да наруши материал-
ния им интерес.)  

• при нарушение на наложените от съда ограничения по отно-
шение на извършваните от търговеца действия;  

(Като решаващ орган в производството, съдът следва да разчита на 
своята трезва преценка, както за степента на ограниченията върху 
дейността на търговеца, които налага, така и за прилагането на санк-
цията при тяхното неизпълнение. Намирането на формална причина 
за прекратяване на производството поради неизпълнение е лесно пос-
тижимо, най-малкото, с оглед кратките срокове, в които търговецът е 
длъжен да предоставя поискана му от съда информация и прилагане-
то на това основание за прекратяване от страна на съда почива единс-
твено върху вътрешното убеждение на същия.) 

• когато търговецът не осигурява съдействие на довереното лице, 
на назначения от съда проверител или не предостави на съда в 
определения срок допълнително поискана информация и дока-
зателства, или не внесе определените от съда разноски за зап-
лащане на възнаграждения на довереното лице, проверителя 
или на вещото лице;  

(Изводътсъда е опосреден от наличието на информацията, която съ-
щият получава от довереното лице или от проверителя, което в някак-
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ва степен може да се определи и като субективен критерий. Обектив-
ният критерий на разпоредбата, водещ до прекратяване на производс-
твото е невнасянето на определените от съда като дължими разноски 
за производството. Съдебното производство се предвижда да бъде 
кратко и поради това не би следвало априори да бъде свързано с голе-
ми по размер разноски, но съдът не е ограничен от възможността за 
постановяване на несъразмерно високи, като размер, такива.)  

• когато предложеният план за стабилизация не е бил приет или 
утвърден;  

(Естествена последица от неприемането или неутвърждаването на 
плана е прекратяването на производството. Би следвало да се приеме, 
че с прекратяването на производството, отпадат и всички негови пос-
ледици, резултат от откриването му. Както ограниченията за търгове-
ца, така и привилегията за недопустимост за образуване на принуди-
телно изпълнение срещу него и спирането на вече образуваните про-
изводства по изпълнение.)  

• с утвърждаване на плана за стабилизация. 
(При тази хипотеза, която е и целта на производството, същото се 
прекратява. Утвърденият план преобразува правата на кредиторите.) 
Законът урежда частично материята за последиците при неизпълнен 
план за стабилизация, дотолкова, доколкото дава възможност на неу-
довлетворен кредитор да поиска издаване на изпълнителен лист и да 
възобнови с разрешение на съда старо изпълнително производство 
срещу търговеца, но не уточнява реда за образуване на нови изпълни-
телни дела срещу длъжника. Неясни остават последиците при изпъл-
нение на плана за стабилизация. Как се удостоверява изпълнението 
му, постановява ли се съдебен акт за завършеното изпълнение, как се 
обявява изпълнението в ТР, при какви условия в ТР се заличава до-
бавката „в производство по стабилизация“.  
Като гаранция за добросъвестното изпълнение на плана, в закона е 
предвидена възможност съдът да назначи надзорен орган, с правомо-
щията по чл. 700 а от ТЗ, ако такъв е предложен с плана за стабили-
зация и/или е избран от събранието на кредиторите. Предвид факта, 
че надзорният орган е колективен, че ще ограничава оперативната 
самостоятелност на търговеца и ще увеличи разходите на предприя-
тието, малко вероятно е търговецът самостоятелно да предложи наз-
начаването на такъв. Законът дава възможност на кредиторите да 
наложат назначаването на такъв, след избор от събранието на креди-
торите. Процедурата по избора няма детайлна уредба, но в случай, че 
събранието на кредиторите избере надзорен орган, съдът е длъжен да 
го назначи. Допълнителен въпрос е кога и как се провежда въпросно-
то събрание. Бързината на производството и предвиденото само едно 



 171 

ОСЗ предполага, че волята за избор на надзорен орган следва да е 
обективирана във въпросното ОСЗ. Текстът на чл. 796 ал. 2 от ТЗ пра-
ви директна препратка към чл. 700 а от ТЗ. 
Като допълнителна гаранция за изпълнение на плана е предвидена 
възможността, по преценка на съда, същият да може: 

• да определи имуществото, с което търговецът да се разпорежда 
само с предварителното разрешение на надзорния орган, а ко-
гато няма такъв – на съда; 

• да замени един или повече членове на надзорния орган с други 
лица. 

Неясни остават последствията от разпоредителни сделки, извършени 
в нарушение на постановеното от съда. ТЗ постановява, че действия 
извършени в нарушение на ограниченията, наложени от съда в про-
изводството по стабилизация, нямат действие спрямо кредиторите на 
търговеца, но пътят за тяхната защита при тази предвидена относи-
телна недействителност не е уреден изрично с предвидено право на 
специален иск. Чл. 797 от ТЗ изброява изрично, кои от определенията 
на съда в производството подлежат на обжалване, като определя и до-
пълнително за кои право да подаде жалба има само търговецът и за 
кои и всеки кредитор. Предвиден е общ режим на обявяване на жал-
бите в търговския регистър, с което търговецът и кредиторите се смя-
тат за редовно уведомени за обявяването им. Предвиден е общ 7-
дневен срок за обжалване на всички подлежащи на обжалване опре-
деления, започващ да тече от обявяването им в търговския регистър.  
На обжалване само от търговеца подлежат определенията по чл. 796 
ал. 1 т. 2-6, при постановяването на които съдът е прекратил произ-
водството по стабилизация поради определение действия/бездействия 
на търговеца. Компетентен за произнасяне е въззивният съд, като 
постановеното от него определение не подлежи на обжалване.  
Определението, с което производството по стабилизация е прекратено, 
поради неприемането или неутвърждаването на предложения план за 
стабилизация може да бъде обжалвано, както от търговеца, така и от 
всеки кредитор, но не пред въззивния съд, а пред ВКС, като опреде-
лението на ВКС не подлежи на обжалване. 
Редакцията на ТЗ не позволява еднозначен извод дали фазата на об-
жалване пред ВКС се включва в срока от четири месеца, за протичане 
на производството. Би следвало да се приеме, че се включва, тъй като, 
за да постанови определението по чл. 796 ал. 1 т. 2. от ТЗ и да прекра-
ти производството по делото, окръжният съд следва формално да кон-
статира, че в 4-месечния срок от откриването на производството няма 
утвърден план. За да има утвърден план, определението за утвърж-
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даването следва да е влязло в сила и ако не е, то би следвало условия-
та за прекратяване да са налице. Част пета на ТЗ не предвижда пред-
варително изпълнение на актовете на съда, следователно, утвържда-
ването на плана ще има действие едва след изтичане на срока за об-
жалване и липса на подадена жалба.  

3.5. Хипотеза 
В настоящата разработка ще бъде представен хипотетичен казус, за 
налична непосредствена опасност от неплатежоспособност за търго-
вец, за който производството по стабилизация се явава целесъобразна 
възможност. В разгледания случай добросъвестен търговец, поставящ 
като приоритет запазване на дейността на предприятието, търси 
ефективно споразумение с тях, но не успява да го постигне, чрез двус-
транни и многостранни търговски преговори. При наличие на подобна 
обективна реалност, търговецът може да потърси защита чрез произ-
водство по стабилизация, разчитайки на задълбочен анализ и пре-
цизна и законосъобразна работа от страна на съда и на довереното 
лице.  
Търговско дружество осъществява дейност като рекламна агенция и 
изпълнява поръчки за изработване на рекламни материали, като ко-
ординира процеса на изработка, влага собствен дизайн, мениджмънт 
и материали. Значителна част от техническото изпълнение /най-вече 
печат/ се извършва от подизпълнители. Разходите за труд на служи-
телите са оптимизирани, но би следвало да се увеличат с оглед пови-
шаване на капацитета на дружеството. Изпълняваните поръчки са 
със срок на изпълнение и доставка на клиента под един месец, като 
нужнитe за изпълнението материали се разчитат предварително, за-
купуват се и се внедряват в изпълнението за всяка поръчка по време 
на самото изпълнение на поръчката. Дружеството не съхранява мате-
риални запаси. Повечето клиенти заплащат стойността на извърше-
ното в рамките на месеца, в който е престиран резултата, но има и 
клиенти с право на отсрочено плащане. Дружеството приключва фи-
нансовата 2017 г. с добри показатели. 
Особеност на структурата на продажбите е, че средно 70% от тях са за 
един клиент – „Чуждестранно юридическо лице“, който също осъщест-
вява дейност на рекламния пазар. Търговската рентабилност на дру-
жеството се използва за финансиране на текущата дейност и за разп-
ределяне на дивидент в полза на едноличния собственик на капитала. 
Финансовата 2017 г. приключва с вземания от едноличния собственик 
на капитала в размер на 91 хил. лева, но тези вземания няма да бъдат 
събирани, тъй като са резултат от предоставените от дружеството на 
собственика заеми, които предстоят да се прихванат срещу задълже-
ния на дружеството за изплащане на разпределен дивидент.  
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Данни и показатели в хиляди лева към 31.12.2017 г.  

БАЛАНС към 31.12.2017 г. 
АКТИВ ПАСИВ 

Суми 
(хил.лв.) Суми (хил.лв.)  

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, 
СТАТИИ 
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Пред-
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година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ,  
СТАТИИ Текуща 
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на 
го-
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А. ЗАПИСАН, но НЕВ-
НЕСЕН КАПИТАЛ     А. СОБСТВЕН КА-

ПИТАЛ     

Б. НЕТЕКУЩИ ((ДЪЛ-
ГОТРАЙНИ ) АКТИВИ     I. ЗАПИСАН КАПИ-

ТАЛ 2 2 

I. НЕМАТЕРИАЛНИ 
АКТИВИ     II. ПРЕМИИ ОТ 

ЕМИСИИ     

1. Продукти от развойна 
дейност     III. РЕЗЕРВ ОТ ПОС-

ЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ     

2. Концесии, патенти, 
лицензи и др.подобни 
права и активи 

3 4       

3. Търговска репутация     IV. РЕЗЕРВИ     
4. Предоставени аванси 
и нематер.активи в про-
цес изграждане 

    1. Законови резерви     

Общо за група I:  3 4 
2. Резерв, свързан с 
изкупени собствени 
акции 

    

II. ДЪЛГОТРАЙНИ 
МАТЕРИАЛНИ АКТИ-
ВИ 

    3. Резерв, съгласно 
учредителен акт     

1. Земи и сгради, в т.ч.:     4. Други резерви     
--- земи     Общо за група IV:  0 0 

--- сгради     
V. Натрупана печалба 
/ загуба от мин. годи-
ни, в т.ч.: 

    

2. Машини, производст-
вено оборудване и апа-
ратура 

0 2  --- Неразпределена 
печалба 48   

3. Съоръжения и други 
ДМА 107 86  --- Непокрита загуба     

4. Предост.АВАНСИ и 
ДА в процес на изграж-
дане 

    Общо за група V:  48   

Общо за група II:  107 88       
III. ДЪЛГОСРОЧНИ 
ФИНАНСОВИ АКТИВИ     VI. ТЕКУЩА ПЕ-

ЧАЛБА ((ЗАГУБА ) 225 104 
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1. Акции и дялове от 
предприятия в група 0         

2. Предоставени заеми 
на предприятия в група     ОБЩО за РАЗДЕЛ 

"А":  275 106 

3. Акции и дялове в 
асоц. и смесени предп-
риятия 

          

4. Предост. заеми, свърз. 
в асоц. и смесени предп-
риятия 

    
Б. ПРОВИЗИИ и 
СХОДНИ ЗАДЪЛ-
ЖЕНИЯ 

    

5. Дългосрочни инвес-
тиции     1. Провизии за пенсии 

и сходни задължения     

6. Други заеми     2. Провизии за данъ-
ци, в т.ч.:     

7. Изкупени собствени 
акции: номинална ст-
ст...... хил.лв. 

     --- отсрочени данъци     

Общо за група IV:  0 0 3. Други провизии и 
сходни задължения     

IV. ОТСРОЧЕНИ ДА-
НЪЦИ           

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б": 110 92 ОБЩО за РАЗДЕЛ 
"Б":  0 0 

В. ТЕКУЩИ ( КРАТ-
КОТРАЙНИ ) АКТИВИ     В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ     

I. МАТЕРИАЛНИ ЗА-
ПАСИ     

1. Облигац.заеми сд 
отд.посочване на кон-
вертируемите,в т.ч. 

    

1. Материали и сурови-
ни 0   до  1 година     

2. Незавършено произ-
водство     над 1 година     

3. Стоки и продукция, в 
т.ч.:     

2. Задължения към 
финансови предприя-
тия, в т.ч.: 

60 21 

--- продукция     до  1 година     
--- стоки     над 1 година 60 21 

4. Предоставени аванси     3. Получени аванси, в 
т.ч.: 12 0 

Общо по група I:  0 0 до  1 година 12 0 
      над 1 година     
II. КРАТКОСРОЧНИ 
ВЗЕМАНИЯ     4. Задължения към 

доставчици, в т.ч.: 157 139 

1. Вземания от клиенти 
и доставчици, в т.ч.: 288 454 до  1 година 157 139 

  над 1 година     над 1 година     
2. Вземания от предпри-
ятията от групата, в т.ч.:     5. Задължения по по-

лици, в т.ч.: 1   

  над 1 година     до  1 година 1   
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3. Вземания, свързани с 
асоц. и смесени предпр., 
в т.ч.: 

    над 1 година     

  над 1 година     
6. Задължения към 
предприятия от група, 
в т.ч.: 

0   

4. Други вземания, в 
т.ч.:  91 6 до  1 година 0   

  над 1 година     над 1 година     

Общо по група II:  379 460 

7. Задължения, свър-
зани с асоциирани и 
смесени предпр., в 
т.ч.: 

    

      до  1 година     
III. ИНВЕСТИЦИИ     над 1 година     
1. Акции и дялове на 
преприятия от група     8. Други задължения, 

в т.ч.:  24 61 

2. Изкупени собств. ак-
ции: номинална ст-
ст......... хил.лв. 

     --- други задължения, 
в т.ч.: 0 2 

3. Други инвестиции     до  1 година 0 2 
      над 1 година 0 0 

Общо по група III:  0 0  --- към персонала, в 
т.ч.: 3 1 

      до  1 година 3 1 
IV. ПАРИЧНИ СРЕДС-
ТВА     над 1 година     

1. Парични средства в 
брой 34 12  --- осигурителни за-

дължения, в т.ч.: 1 1 

2. Парични средства в 
безсрочни сметки ( депо-
зити ) 

100 8 до  1 година 1 1 

Общо по група IV:  134 20 над 1 година     

       --- данъчни задълже-
ния, в т.ч.: 20 57 

      до  1 година 20 57 
      над 1 година     

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В": 513 480 ОБЩО за РАЗДЕЛ 
"В", в т.ч.:  254 221 

      до  1 година 194 200 
      над 1 година 60 21 

Г. РАЗХОДИ ЗА БЪ-
ДЕЩИ ПЕРИОДИ 11 7 

Г.Финансирания и 
приходи за 
бъд.периоди,в т.ч.: 

105 252 

      до  1 година 105 252 
      над 1 година     
СУМА НА АКТИВА ( 
раздели А+Б+В+Г ): 634 579 СУМА НА ПАСИВА 

(раздели А+Б+В+Г): 634 579 
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Учредителен капитал – 2; Собствен капитал – 275; Общо привлечен 
капитал – 254; Дълготрайни материални активи – 107; Краткотрайни 
активи – вземания + парични средства = 422 /изключени са вземания-
та от едноличния собственик на капитала, които ще бъда прихванати 
като дивидент/; Общо активи – 634; Дългосрочни задължения по ли-
зингови договори – 60; Краткосрочни задължения – 194 
Анализ на информацията за 2017 г.:  
Чист оборотен капитал = текущи активи – текущи задължения = 228. 
Коефициент на финансова автономност = Собствен капитал/Дълг = 
1,08. Коефициентът е по-голям от 1 и е в норма. 
Коефициент на задлъжнялост = Привлечен капитал/ Собствен капи-
тал + Привлечен капитал = 0,66. 
Коефициент на обща ликвидност = Краткотрайни активи/ Краткос-
рочни пасиви = 422/194 = 2,17. Коефициентът е в норма.  
Коефициентът на бърза ликвидност, съвпада с този на обща ликвидност, 
поради липсата на материални запаси в дружеството. Поради липсата 
на краткосрочни финансови активи, съвпадат и коефициентите на неза-
бавна и абсолютна ликвидност, които в случая са = Парични средст-
ва/Краткосрочни пасиви= 0,7. Коефициентът на абсолютна ликвидност е 
с много по-висока стойност от приетата за нормативна 0,2 – 0,25. 
Дружеството завършва 2017 г. с добри финансови показатели и е фи-
нансово устойчиво: 
1. Общо Активи – Общо привлечен капитал > 0 
2. Общо Активи – Общо привлечен капитал > Общо привлечен капитал 
3. Собствен капитал + Дългосрочни пасиви > Дълготрайни активи 
4. Краткотрайни активи – Краткосрочни пасиви > 0 
5. Нетен оборотен капитал + Краткосрочни заеми > Материални за-
паси /в случая няма налични материални запаси/  
6. Краткотрайни активи – Краткосрочни пасиви > Материални запа-
си /в случая няма налични материални запаси/  
Основният показател, който крие риск за бъдещата дейност на дру-
жеството е високата концентрация на приходите от един клиент – 
„Основен клиент“, който също осъществява дейност на рекламния па-
зар. Обемът на поръчките от този клиент са му позволили да договори 
условия, според които да има право да погасява задълженията си с 
двумесечно отсрочено плащане. Ако „Основният клиент“ прецени, че е 
по-рентабилно самостоятелно да организира изпълнението на поръч-
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ките, чието изпълнение към момента възлага на рекламната агенция, 
дружеството ще загуби съществена част от оборота си. Този риск се ре-
ализира в самото начало на 2018 г. Клиентът прекратява договора на 
формално основание и спира плащанията по издадените му до момен-
та фактури. Допълнителна особеност в случая, е че клиентът осъщест-
вява стопанска дейност на територията на Република България, чрез 
акредитиран данъчен представител и седалището му е в друга държа-
ва. Договорената подсъдност е пред съдилищата на другата държава 
по чуждия закон.  
При създалата се ситуация, едноличният собственик на капитала и 
управител на дружеството решава да положи добросъвестни усилия, 
за да запази търговската дейност на дружеството. Спрямо прекрати-
лия отношения клиент предприема търговски преговори за възобно-
вяване на отношенията или поне за изплащане на просрочените за-
дължения, но комуникацията не дава резултат. Потенциално въз-
можният път за събиране на дължимото е опосреден от дълъг съдебен 
процес в друга държава, пред друг съд и по друг закон. Дори и при 
успешен изход на съдебния спор ефективното събиране на дължимото 
е отдалечено напред във времето. Спрямо изградения работен екип, 
управителят на дружеството не може да предприеме съществени про-
мени, тъй като за предоставянето на услугите, екипът е оптимално ор-
ганизиран, а и до момента разходите за труд така или иначе са били в 
малък размер, съотнесени към другите разходи на дружеството. По 
отношение на останалите клиенти, управителят се стреми да поддър-
жа съществуващия обем дейност, но без да допуска условия на разсро-
чено плащане на задължения в значителен размер, като успоредно с 
това полага усилия за намиране на нов голям клиент, който да замес-
ти прекъснатия оборот, но без успех. Спрямо доставчиците целта е да 
се поддържа система на отложено плащане за период от 2 месеца. Ус-
поредно с това, с наличните парични средства и с бъдещите постъпле-
ния, дружеството ще започне разплащане на просрочените задълже-
ния към доставчиците. Недостатъчният размер на наличните парич-
ни средства и бъдещите постъпления правят невъзможно пълното 
разплащане с доставчиците в рамките на 6 месеца и управителят на 
дружеството предприема опити за предоговаряне на част от задълже-
нията на дружеството с оглед тяхното възможно разсрочване напред 
във времето. За съжаление, кредиторите не са склонни на отстъпки и 
желаят разплащанията да бъдат извършени съобразно вече договоре-
ното, като ясно заявяват воля да запорират банковите сметки на дру-
жеството по реда на обезпечителни производства на бъдещи искове. 
Запори върху банковите сметки на дружеството биха блокирали и об-
рекли на неуспех опитите на управителя да запази и постепенно да 
стабилизира дейността. При създадената обстановка е наложително 
да бъде направен финансов анализ, счетоводен анализ и прогнозна 
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диагностика на предприятието в бъдеще време. „Диагностиката е 
съпроводена с изчисление, сравнение, интерпретация и оценка на 
комплекс от взаимосвързани показатели, характеризиращи протича-
щите в предприятието бизнес процеси и свързаните с тях факти и съ-
бития от външната среда. Информацията за тези показатели се гене-
рира в хода на анализа /финансов, счетоводен и др./“39  

Прогнозният финанасов анализ на дружеството към 31.03.2018 г. и 
30.06.2018 г. показва следните данни. На база прогнозата за влошени 
финансови показатели и непосредствената опасност за изпадане в 
неплатежоспособност през следващите 6 месеца, както и рискът от на-
лагане на запори върху банковите сметки на дружеството, търговецът 
може да потърси защита чрез производство по стабилизация с оглед 
разсрочване на задълженията към доставчиците му и запазване на 
дейността на стопанската единица.  

Прогнозни данни и показатели към 31.03.2018 г.  

ПРОГНОЗЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2018 Г.  
АКТИВ ПАСИВ 

Суми 
(хил. 
лв.) 

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ 
Суми 
(хил. 
лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТА-

ТИИ Теку-
ща го-
дина 

 
Теку-
ща го-
дина 

А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕ-
СЕН КАПИТАЛ   А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ  

Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТ-
РАЙНИ ) АКТИВИ   I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ 2 

I. НЕМАТЕРИАЛНИ АК-
ТИВИ   II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ  

1. Продукти от развойна 
дейност   III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВА-

ЩИ ОЦЕНКИ  

2. Концесии, патенти, ли-
цензи и др.подобни права и 
активи 

3    

3. Търговска репутация   IV. РЕЗЕРВИ  
4. Предоставени аванси и 
нематер.активи в процес из-
гражд. 

  1. Законови резерви  

Общо за група I:  3 2. Резерв, свързан с изкупени 
собствени акции  

                                                           
39 Касърова, В., „Диагностика на финансовото състояние на предприятието“ с. 5. 
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II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕ-
РИАЛНИ АКТИВИ   3. Резерв, съгласно учредите-

лен акт  

1. Земи и сгради, в т.ч.:   4. Други резерви  
--- земи   Общо за група IV:  0 

--- сгради   V. Натрупана печалба / загуба 
от мин. години, в т.ч.:  

2. Машини, производствено 
оборудване и апаратура 0  --- Неразпределена печалба 182 

3. Съоръжения и други ДМА 107  --- Непокрита загуба  
4. Предост.АВАНСИ и ДА в 
процес на изграждане   Общо за група V:  182 

Общо за група II:  107    
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИ-
НАНСОВИ АКТИВИ   VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗА-

ГУБА ) 7 

1. Акции и дялове от предп-
риятия в група 0    

2. Предоставени заеми на 
предприятия в група   ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":  191 

3. Акции и дялове в асоц. и 
смесени предприятия      

4. Предост. заеми, свърз. в 
асоц. и смесени предприятия   Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

5. Дългосрочни инвестиции   1. Провизии за пенсии и сход-
ни задължения  

6. Други заеми   2. Провизии за данъци, в т.ч.:  
7. Изкупени собствени ак-
ции: номинална ст-ст...... 
хил.лв. 

   --- отсрочени данъци  

Общо за група IV:  0 3. Други провизии и сходни 
задължения  

IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ      
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":  110 ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":  0 
В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТ-
РАЙНИ ) АКТИВИ   В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ   
1. Облигац.заеми сд 
отд.посочване на конвертиру-
емите,в т.ч. 

 

1. Материали и суровини 0 до  1 година  
2. Незавършено производст-
во   над 1 година  

3. Стоки и продукция, в т.ч.:   2. Задължения към финансови 
предприятия, в т.ч.: 60 

--- продукция   до  1 година  
--- стоки   над 1 година 60 
4. Предоставени аванси   3. Получени аванси, в т.ч.: 12 
Общо по група I:  0 до  1 година 12 
    над 1 година  
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II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕ-
МАНИЯ   4. Задължения към доставчи-

ци, в т.ч.: 154 

1. Вземания от клиенти и 
доставчици, в т.ч.: 54 до  1 година 154 

  над 1 година   над 1 година  
2. Вземания от предприяти-
ята от групата, в т.ч.:   5. Задължения по полици, в 

т.ч.: 1 

  над 1 година   до  1 година 1 
3. Вземания, свързани с 
асоц. и смесени предпр., в 
т.ч.: 

  над 1 година  

  над 1 година   6. Задължения към предприя-
тия от група, в т.ч.: 0 

4. Други вземания, в т.ч.:        288 до  1 година 0 
  над 1 година 288 над 1 година  

Общо по група II:  342 
7. Задължения, свързани с асо-
циирани и смесени предпр., в 
т.ч.: 

 

    до  1 година  
III. ИНВЕСТИЦИИ   над 1 година  
1. Акции и дялове на преп-
риятия от група   8. Други задължения, в т.ч.:  4 

2. Изкупени собств. акции: 
номинална ст-ст......... хил.лв.    --- други задължения, в т.ч.: 0 

3. Други инвестиции   до  1 година 0 
    над 1 година 0 
Общо по група III:  0  --- към персонала, в т.ч.: 3 
    до  1 година 3 
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА   над 1 година  

1. Парични средства в брой    --- осигурителни задължения, 
в т.ч.: 1 

2. Парични средства в безс-
рочни сметки ( депозити ) 64 до  1 година 1 

Общо по група IV:  64 над 1 година  

     --- данъчни задължения, в 
т.ч.:  

    до  1 година  
    над 1 година  
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":  406 ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:  231 
    до  1 година 171 
    над 1 година 60 
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ 
ПЕРИОДИ 11 Г.Финансирания и приходи за 

бъд.периоди,в т.ч.: 105 

    до  1 година 105 
    над 1 година  
СУМА НА АКТИВА ( разде-
ли А+Б+В+Г)  527 СУМА НА ПАСИВА (раздели 

А+Б+В+Г) 527 
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През първото тримесечие на 2018 г. едноличният собственик на капита-
ла ще е прихванал задължението си за връщане на заеми срещу разпре-
делен дивидент, дружеството ще е платило публичните си задължения и 
ще е погасило част от просрочените задължения към доставчици.  

Анализ на прогнозната информация към 31.03.2018 г. 
При изчисленията, вземането от клиента чуждестранно дружество в раз-
мер на 288 хил. лв. ще бъде изключено от раздела краткосрочни вземания, 
въпреки, че то формално присъства в баланса в раздел други вземания, 
над една година, поради липса на самостоятелна графа за отразяване на 
трудно събираеми съдебни вземания за период над 3 години.  
Чист оборотен капитал = текущи активи – текущи задължения = -53 ; 
Коефициент на финансова автономност = Собствен капитал/Дълг = 
0.83; Коефициент на задлъжнялост =Привлечен капитал/ Собствен 
капитал + Привлечен капитал = 0,55; Коефициент на обща ликвид-
ност = Краткотрайни активи/ Краткосрочни пасиви = 0,69 ; Коефици-
ентът на бърза ликвидност, съвпада с този на обща ликвидност, пора-
ди липсата на материални запаси в дружеството.  
Поради липсата на краткосрочни финансови активи, съвпадат и кое-
фициентите на незабавна и абсолютна ликвидност, които в случая са 
= Парични средства/Краткосрочни пасиви = 0,37. Дружеството ще за-
върши първото тримесечие на 2018 г. с влошени финансови показате-
ли. Въпреки, че коефициентът за абсолютна ликвидност все още е над 
нормата, коефициентът на общата ликвидност вече е под единица, 
при оптимални граници 1,25 -1,50. Чистият оборотен капитал е с от-
рицателна стойност – 53, коефициентът на финансова автономност е 
под единица, а коефициентът на финансова задлъжнялост е 0,55.  
1. Общо Активи – Общо привлечен капитал > 0 
2. Общо Активи – Общо привлечен капитал > Общо привлечен капитал 
3. Собствен капитал + Дългосрични пасиви > Дълготрайни активи 
4. Краткотрайни активи – Краткосрочни пасиви < 0 
На пръв поглед не може да се направи извод за ниска финансова ус-
тойчивост, поради факта, че в актива на баланса се съдържа и съдебно-
то вземане от чуждестранното предприятие. Ако същото бъде отписано 
като несъбираемо, то общите показатели биха добили следния вид: 
1. Общо Активи – Общо привлечен капитал > 0 /като превишението 
над 0 е само 8 хил. лева/ 
2. Общо Активи – Общо привлечен капитал < Общо привлечен капитал 
3. Собствен капитал + Дългосрочни пасиви > Дълготрайни активи 
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4. Краткотрайни активи – Краткосрочни пасиви < 0 

Прогнозни данни и показатели към 30.06.2018 г.  

ПРОГНОЗЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2018 Г.  
АКТИВ ПАСИВ 

Суми 
(хил. 
лв.) 

Суми 
(хил. 
лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ,  

СТАТИИ Теку-
ща го-
дина 

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ 
Теку-
ща го-
дина 

А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕ-
СЕН КАПИТАЛ   А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ   

Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТ-
РАЙНИ ) АКТИВИ   I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ 2 

I. НЕМАТЕРИАЛНИ АК-
ТИВИ   II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ   

1. Продукти от развойна дей-
ност   III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВА-

ЩИ ОЦЕНКИ   

2. Концесии, патенти, ли-
цензи и др.подобни права и 
активи 

3     

3. Търговска репутация   IV. РЕЗЕРВИ   
4. Предоставени аванси и 
нематер.активи в процес из-
гражд. 

  1. Законови резерви   

Общо за група I:  3 2. Резерв, свързан с изкупени 
собствени акции   

II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕ-
РИАЛНИ АКТИВИ   3. Резерв, съгласно учредите-

лен акт   

1. Земи и сгради, в т.ч.:   4. Други резерви   
--- земи   Общо за група IV:  0 

--- сгради   V. Натрупана печалба / загуба 
от мин. години, в т.ч.:   

2. Машини, производствено 
оборудване и апаратура 0  --- Неразпределена печалба 182 

3. Съоръжения и други ДМА 107  --- Непокрита загуба   
4. Предост.АВАНСИ и ДА в 
процес на изграждане   Общо за група V:  182 

Общо за група II:  107     
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИ-
НАНСОВИ АКТИВИ   VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗА-

ГУБА ) 14 

1. Акции и дялове от предп-
риятия в група 0     

2. Предоставени заеми на 
предприятия в група   ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":  198 
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3. Акции и дялове в асоц. и 
смесени предприятия       

4. Предост. заеми, свърз. в 
асоц. и смесени предприятия   Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ   

5. Дългосрочни инвестиции   1. Провизии за пенсии и сход-
ни задължения   

6. Други заеми   2. Провизии за данъци, в т.ч.:   
7. Изкупени собствени ак-
ции: номинална ст-ст...... 
хил.лв. 

   --- отсрочени данъци   

Общо за група IV:  0 3. Други провизии и сходни 
задължения   

IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ       
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":  110 ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":  0 
В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТ-
РАЙНИ ) АКТИВИ   В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ   

I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ   
1. Облигац.заеми сд 
отд.посочване на конвертируе-
мите,в т.ч. 

  

1. Материали и суровини 0 до  1 година   
2. Незавършено производство   над 1 година   

3. Стоки и продукция, в т.ч.:   2. Задължения към финансови 
предприятия, в т.ч.: 60 

--- продукция   до  1 година   
--- стоки   над 1 година 60 
4. Предоставени аванси   3. Получени аванси, в т.ч.: 12 
Общо по група I:  0 до  1 година 12 
    над 1 година   
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕ-
МАНИЯ   4. Задължения към доставчи-

ци, в т.ч.: 104 

1. Вземания от клиенти и 
доставчици, в т.ч.: 61 до  1 година 104 

  над 1 година   над 1 година   
2. Вземания от предприяти-
ята от групата, в т.ч.:   5. Задължения по полици, в 

т.ч.: 1 

  над 1 година   до  1 година 1 
3. Вземания, свързани с асоц. 
и смесени предпр., в т.ч.:   над 1 година   

  над 1 година   6. Задължения към предприя-
тия от група, в т.ч.: 0 

4. Други вземания, в т.ч.:      288 до  1 година 0 
  над 1 година 288 над 1 година   

Общо по група II:  349 
7. Задължения, свързани с асо-
циирани и смесени предпр., в 
т.ч.: 

  

    до  1 година   
III. ИНВЕСТИЦИИ   над 1 година   
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1. Акции и дялове на преп-
риятия от група   8. Други задължения, в т.ч.:  4 

2. Изкупени собств. акции: 
номинална ст-ст......... хил.лв.    --- други задължения, в т.ч.: 0 

3. Други инвестиции   до  1 година 0 
    над 1 година 0 
Общо по група III:  0  --- към персонала, в т.ч.: 3 
    до  1 година 3 
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА   над 1 година   

1. Парични средства в брой    --- осигурителни задължения, 
в т.ч.: 1 

2. Парични средства в безс-
рочни сметки ( депозити ) 14 до  1 година 1 

Общо по група IV:  14 над 1 година   

     --- данъчни задължения, в 
т.ч.:   

    до  1 година   
    над 1 година   
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":  363 ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:  181 
    до  1 година 121 
    над 1 година 60 
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ 
ПЕРИОДИ 11 Г.Финансирания и приходи за 

бъд.периоди,в т.ч.: 105 

    до  1 година 105 
    над 1 година   
СУМА НА АКТИВА ( разде-
ли А+Б+В+Г ): 484 СУМА НА ПАСИВА (раздели 

А+Б+В+Г): 484 

През второто тримесечие на 2018 г. дружеството ще е изразходвало 
вече почти всички налични парични средства за погасяване на прос-
рочени задължения към доставчици, но все още ще има непогасени 
краткосрочни задължения в размер на 141 хил. лева, повечето от кои-
то с настъпил падеж.  

Анализ на прогнозната информация към 30.06.2018 г. 
При изчисленията на показателите съдебното вземане от клиента 
чуждестранно дружество отново се изключва от частта на текущите 
активи.  
Чист оборотен капитал = текущи активи – текущи задължения = – 46 
Коефициент на финансова автономност = Собствен капитал/Дълг = 
1,09 
Коефициент на задлъжнялост = Привлечен капитал/ Собствен капи-
тал + Привлечен капитал = 0,48 
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Коефициент на обща ликвидност = Краткотрайни активи/ Краткос-
рочни пасиви = 0,62  
Коефициентът на бърза ликвидност, съвпада с този на обща ликвид-
ност, поради липсата на материални запаси в дружеството.  
Поради липсата на краткосрочни финансови активи, съвпадат и кое-
фициентите на незабавна и абсолютна ликвидност, които в случая са 
= Парични средства/Краткосрочни пасиви = 0,11 
Дружеството ще завърши второто тримесечие на 2018 г. с налична не-
посредствена опасност от платежоспособност. Под норма са показате-
лите на коефициентите както на общата, така и на абсолютната лик-
видност. Кризисното финансово състояние е налице, когато предприя-
тието има непогасени в срок кредити, просрочени вземания. В този 
случай може да се говори, че предприятието е на границата на банк-
рут или е във фактически банкрут.40 

Извън кризата в ликвидността, финансовата устойчивост на дружест-
вото е с показатели, които не могат да го характеризират като дружес-
тво с ниска финансова устойчивост. 
1. Общо Активи – Общо привлечен капитал > 0 
2. Общо Активи – Общо привлечен капитал > Общо привлечен капитал 
3. Собствен капитал + Дългосрочни пасиви > Дълготрайни активи 
4. Краткотрайни активи – Краткосрочни пасиви < 0 
Ако при изследването на показателите от актива се изключи вземането 
от чуждестранното лице в размер на 288 хил. лв., показателите ще са:  
1. Общо Активи – Общо привлечен капитал > 0 /превишението над 0 е 
15 хил.лв/ 
2. Общо Активи – Общо привлечен капитал > Общо привлечен капитал 
3. Собствен капитал + Дългосрочни пасиви > Дълготрайни активи 
4. Краткотрайни активи – Краткосрочни пасиви < 0 
При съвкупен анализ на правоотношенията на дружеството, предпри-
етите от мениджмънта действия и счетоводната информация се нала-
га извода, че при разсрочване на задълженията към доставчиците и 
продължаващо добросъвестно управление на дружеството, същото 
може да се стабилизира и да остане активна стопанска единица. Ре-
шението е в постигане на споразумение за разсрочено плащане на за-

                                                           
40 Доц. д-р Виолета Касърова, Нов български университет – „Модели и показатели 

за нализ на финансовата устойчивост на компанията“, с. 6. 
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дълженията му, което може да се реализира както по доброволен път 
чрез търговски преговори, така и чрез развитието на производство по 
стабилизация по реда на търговския закон. Трети алтернативен вари-
ант е дългосрочно финансиране на дружеството с кредит от банкова 
институция, в случай, че след анализ на риска при наличните показа-
тели, такъв бъде разрешен и отпуснат.  

Изводи: 
Адаптиране на националното законодателство към законодателството 
на ЕС е устойчив във времето и динамичен процес, при реализацията 
на който Република България следва препоръките на Европейската 
комисия. 
Промените в законодателството са резултат, както на политическа во-
ля, така и на осмисляне на промените в икономическата среда и опит 
за осигуряване на нормативна база, осигуряваща възможност за опаз-
ване на положителни тенденции в икономическото развитие.  
Производството по стабилизация е особено съдебно производство. 
Производството връща института на предпазния конкордат. 
Общият преглед на материята налага извода, че за да е осъществимо 
едно производство по стабилизация, следва да е наличен висок екс-
пертен потенциал, както от страна на търговеца, така и от страна на 
съда. Сложната финансова материя следва да бъде анализирана, 
направените изводи нагледно обосновани и подкрепени от прогнозни 
счетоводни справки, а правоотношенията на търговеца прогнозирани 
в посока на най-вероятното тяхно бъдещо развитие. 
Изводът, който може да се направи от анализа на правната уредба на 
довереното лице е, че правната уредба е много по-оскъдна и непълна в 
сравнение с правната уредба на синдика. Не са уредени въпросите за 
отговорността на довереното лице за вредите, които може да причини 
на търговеца или на кредиторите му от виновни действия или без-
действия, както това е уредено по отношение на синдика. Понеже съ-
дът не разполага със специални мениджърски знания и умения, той 
използва довереното лице (отново юрист) като помощен орган, което 
не е логично от гледна точка за целесъобразност. 
Прегледът на производството за стабилизация на търговеца оставя 
някои недоизяснени процесуални въпроси относно неговото приключ-
ване при успешно изпълнение или при неизпълнение на плана за 
стабилизация и отразяването на тези обстоятелства в Търговския ре-
гистър. 
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Не намират ясен отговор и въпросите за процесуалните пречки пред 
които ще се изправят кредиторите на търговеца, спрямо които планът 
за стабилизация не е произвел действие.  
Възможните различни гледни точки при тълкуването на смисъла на 
закона могат да доведат до сложни и проблемни казуси, свързани с 
възможността или липсата на такава за принудително реализиране 
на права на кредитори, както и до съдебни процеси по отменителни 
искове, атакуващи действия на търговеца, извършени в нарушение на 
наложените от съда ограничения. 
Независимо от тези недостатъци, в хипотеза на добросъвестен търго-
вец, поставящ като приоритет запазване на дейността на предприяти-
ето, производството по стабилизация е добра възможност за търсене на 
ефективно споразумение с кредиторите, в случай, че такова не може 
да бъде постигнато доброволно, чрез двустранни или многостранни 
търговски преговори.  
Законодателните разпоредби по отношение на производството по ста-
билизация на търговеца са първични стъпки към създаването на 
правните основи за антикризисното управление на предприятието, в 
частност, и на финансовата устойчивост на икономическата среда като 
цяло.  
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Abstract: Company competitiveness is the individual opportunity 
to compete on a definite market at a specific time and is subject 
to measurement with a large number of indicators and 
assessment models. This is a concept including the numerous 
facts that determine the production success and the production 
realization under the conditions of competition with other 
competitors. It embodies a set of characteristics having a 
composition and a structure that are not uniquely defined at 
present. Company competitiveness reflects the effects of many 
factors from the external world and from the internal company 
environment. They result from the general environment, the 
general industry environment, the industry competitive forces 
and the internal environment and are traditionally explored 
using tools such as PEST, IND, COMP and SWOT analysis. The 
Integrated Company Competitiveness Index (ICCI) is under 
development for the complex assessment of company competitive 
capabilities in the study.  
JEL Classification: M 10, M 21, C 43, C 51. 
Key words: competition; competitiveness; competitive 
environment; integrated index. 

Увод 
В съвременната икономика се произвежда и реализира продукция във 
все по-голям асортимент и обем. Усъвършенстват се материалите, тех-
нологиите и каналите за продажба. Разнообраяват се възможностите 
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за предприемачество и финансов инженеринг. Установява се стремеж 
към ефективно и ефикасно задоволяване на изискванията на потре-
бителите. Нараства свързаността и взаимозависимостта между произ-
водителите, търговците, клиентите, държавните институции. Услож-
нява се силно бизнес управлението.  
В конкуренцията на пазара се установяват модерни предизвикателст-
ва. Конкурентното съперничество се глобализира, либерализира и до-
минира от интеркомуникативност и технологична конвергенция От 
традицонна състезателност между относително самостоятелни фирми-
производители, то еволюира в надпревара на база на динамични сът-
рудничества от типа производители – търговци – клиенти – институ-
ции. Това фокусира влиянията на множество фактори с произход от 
външното обкръжение и вътрешнофирмените среди. Затруднява ком-
плексното изследване на индивидуалните конкурентни възможности 
на отделната фирма с помощта на доказано ефективните, но строго 
специализирани способи на PEST, IND, COMP и SWOT анализа. На-
лага се разработване на нови възможности за многоаспектно измер-
ване на фирмените силни страни и слабости. 
Обект на изследване в настоящата студия са методическите възмож-
ности за оценка на конкурентоспособността на фирмата. 
Предмет на изследване е разработването на методически подход, кой-
то позволява многоаспектно оценяване на фирмените предимства и 
недостатъци в конкуренцията   
Целта е да се конструира модел за комплексна оценка на конкурен-
тоспособостта на фирмата, като се агрегират параметрите на генерал-
ното обкръжение, оперативната среда и вътрешнофирмите условия.  
Задачите на изследването са: 

• Да се направи обща характеристика на конкуренцията в ико-
номиката; 

• Да се изясни същността на конкурентоспособноста на фирмата; 
• Да се представи и структурира конкурентната среда на фирма-
та; 

• Да се оцени генералното обкръжение на фирмата; 
• Да се оцени оперативното обкръжение на фирмата; 
• Да се оцени вътрешната среда на фирмата; 
• Да се разработи интегрален индекс на конкурентоспособността 
на фирмата. 

Студията се реализира на база на анализ на специализирани литера-
турни източници и наблюдения на практиката.  
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1. Обща характеристика на конкуренцията в бизнеса  
Думата „конкуренция“ има латински произход1 и буквално означава 
бягане заедно към целта. В ежедневната лексика се употребява за 
състезание (съревнование, съперничество) между две или повече ли-
ца, всяко от които се стреми да реализира собствените си интереси. 
Като икономически термин обозначава „взаимодействие между сто-
панските субекти, при което всеки от тях се стреми да реализира свои-
те интереси, независимо от останалите субекти“2. Определя се също 
като „съперничество на някакво поприще между отделни юридически 
или физически лица (конкуренти), заинтересовани от достигане на 
една и съща цел“3. „Конкуренция“ е „съперничество между икономи-
ческите агенти за постигане на поставените цели (...,) което се осъщес-
твява в условията на взаимодействие между тях“4 И се уточнява, че 
взаимодействието може да бъде както състезателност (сблъсък), така и 
сътрудничество и съгласуваност между конкуриращите се субекти. 
„Конкуренция“ обобщава действията на всички субекти на даден па-
зар в конкретно време. В конкурентната надпревара всеки участник 
се стреми да реализира собствения си интерес, като ограничава 
възможностите на останалите конкуренти.  
Същността на конкуренцията привлича интереса първоначално на 
класиците на икономическата теория, които разграничават субектив-
ните стремежи на производителите и търговците, от една страна, и 
обективните реултати, постигнати от пазара, от друга. Адам Смит 
(1723–1790) в „Богатството на народите“ обяснява конкуренцията като 
съперничество между продавачите и купувачите на пазара. Тя е „не-
видимата ръка“, която координира действията на пазарните участни-
ци и променя цените съобразно предлаганите и търсените количества. 
Предпоставя най-пълно удовлетворяване на нуждите на потребители-
те при най-ефективно използване на ресурсите5. Конкуренцията сти-
мулира нарастването на предприемаческата ефективност чрез изпол-
зване на по-високопроизводителна техника и оптимална организация. 

                                                           
1 Concurrere (лат.) : Con – с, със и Currere – бягам, тичам. 
2 Рибов, М. и кол. (2013) Системи за качество и конкурентоспособност – София: „Тра-

кия – М“, с. 313; Сълова, Н. и кол. (2000) Изследване на пазара и на пазарния риск 
в търговията с потребителски стоки в България – Варна: УИ „Икономически уни-
верситет“, с. 104. 

3 Азоев, Г. (1996) Конкуренция: анализ, стратегия и практика – Москва: Центр эко-
номики и маркетинга, с. 45; Porter, M. (2008) On Competition. Updated and 
Expanded Edition – Harvard Business Press. 

4 Владимирова, Й. (2005) Конкуренция и конкурентоспособност на фирмите в тър-
говията – Габрово: УИ „Васил Априлов“, с. 19. 

5 Антонова, Д., В. Гединач (2008) Конкуренцията като универсален инструмент за 
регулиране на социалноикономическите отношения – в сборник Научни трудове 
на Русенския университет, том 47, серия 6.1, с. 58 – 63. 
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Трансформира многобройните индивидуални поведения, основани на 
частни интереси, в полезни за обществото резултати6.  
В следващите теории конкуренция се разработва като динамичен 
процес7. Джон Б. Кларк (1847–1938) въвежда понятието „работеща 
(функционираща) конкуренция“ и дефинира изисквания към един 
пазар, за да бъде класифииран като конкурентен – съществуване на 
пазарна структура, която осигурява свобода на продавачите и купува-
чите, наличие на състезателност между предлагащите при удовлетво-
ряване на нуждите на търсещите, извършане на съперничество между 
старото и новото. Именно с последното – противоречието между старо-
то и новото в стопанската дейност, Йозеф А. Шумпетер (1883–1950) 
тълкува смисъла на конкуренцията.8 При това иновациите, като израз 
на усилията за максимизиране на производствените и търговските ре-
зултати, изпълняват ролята на ключов фактор за пазарен успех. Це-
новата конкуренция се замества от конкуренция, основана на нови 
продукти, източници на снабдяване, технологии и качество. Въвежда 
се представата за конкурентния процес – отъждествяване на конку-
ренцията с предприемачеството. Австрийската икономическа школа и 
нейният водещ представител Фридрих фон Хайек (1899–1992) 
свързват конкуренцията с временните предимства на пазарните су-
бекти9. И определят рационалната конкуренцията като „метод за от-
криване на конкретни факти, имащи за цел постигането на специ-
фични, временни цели“ и „процес, в който хората продибиват и си 
предават знания“10.  
В разцвета на индустриалната икономика (втора половина на XX век) 
представата за конкуренцията се изгражда във връзка с взаимодейст-
вията между предприятията, като се отделя специално внимание на 
посредническата функция на държавата. В теорията за „новото индус-
триално общество“ на Джон К. Гълбрайт (1908–2006) конкуренцията 
се приема за особена форма на предприемаческо взимодействие. В ус-
ловията на развит корпоративен бизнес тя прераства в модерно меж-
дуфирмено договаряне. В резултат отслабва конкурентното съперни-
чество между силите на търсенето и на предлагането. Неутрализират 
се стимулите за научно-технически, икономически и обществен прог-
рес, а обществото се лишава от богатство. В допълнение на всичко по-

                                                           
6 Димов, Е., Г. Сидерова (2015) Теоретични основи на конкуренцията и конкурен-

тоспособността на предприятията от минната индустрия – в Годишник на МГУ 
„СВ. Иван Рилски“, Том 58, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, с. 37. 

7 Рибов, М. и кол. (2013) Системи за качествои конкурентоспособност – София: „Тра-
кия – М“, с. 314. 

8 Пак там. 
9 Пак там. 
10 Пак там. 
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сочено в концепцията за неограничената конкуренция с автор Роберт 
А. Нисбет (1913–1996)11 се защитава тезата, че конкурентната надпре-
вара стимулира неравенството и създава свръхмонополи, което в 
крайните си изяви води до неефективно и несправедливо разпределе-
ние на ресурсите в икономиката и обществото. 
Модерно развитие на научното знание за конкуренцията се предлага 
в теорията за петте конкурентни сили на Майкъл Портър (1947). В 
нея се обосновава тезата, че конкурентното съперничество въплъщава 
фактите и обстоятелствата на пазара – т. нар. пет конкурентни сили: 
интензивност на съществуващата конкуренция, заплаха от навлизане 
на нови конкуренти, заплаха от продукти заместители, договорна си-
ла на доставчиците и договорна сила на клиентите. На преден план в 
изследванията на конкуренцията се установява структурният отрас-
лов анализ12. Брус Д.Хендерсън (1915–1992) счита конкуренцията за 
динамична система от взаимодействията между предприемачите, в 
резултат на които възникват нови конкурентни структури13. На прак-
тика това означава, че пазарът се възприема като пространство на 
конкурентни взаимодейстия и че начинът за постигане на пазарен ус-
пех се генерира от конкуриращите се субекти.  
В актуалните условия на разпръснато знание за търсенето, предлага-
нето и икономическите процеси смисълът на конкуренцията може да 
се обоснове с неоопределеността при реализирането на пазарните вза-
имодействия. „Конкуренция всъщност е понятие за съревнование 
между хората за постигане на индивидуални цели при наличие на 
права за собственост и свобода на размяна“14. Посредством конкурен-
цията се дефинират потребностите и се установяват източниците и 
начините за тяхното задоволяване. Извършва се трансфер на инфор-
мация в среда на неизвестност, несигурност и оскъдност. Конкуренци-
ята се явява „икономически процес на взаимодействие, взаимовръзка 
и съревнование между участници на пазара с цел да се осигурят по-
добри възможности за реализиране на продукция, задоволяване на 

                                                           
11 Рибов, М. и кол. (2013) Системи за качество и конкурентоспособност – София: 

„Тракия – М“, с. 314 – 315 
12 Димов, Е., Г. Сидерова (2015) Теоретични основи на конкуренцията и конкурен-

тоспособността на предприятията от минната индустрия – в Годишник на МГУ 
„Св. Иван Рилски“, Том 58, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки; Портър, М. 
2004. Конкурентното предимство на нациите – София: „Класика и стил“; Porter, M. 
(2008) On Competition. Updated and Expanded Edition – Harvard Business Press. 

13 Рибов, М. и кол. (2013) Системи за качество и конкурентоспособност – София: 
„Тракия – М“, с. 315 

14 Ганев, Г. (2008) Нова институционална икономика – лекционен курс към СУ, цит. 
по Антонова, Д., В. Гединач (2008) Конкуренцията като универсален инструмент 
за регулиране на социалноиономическите отношения – в сборник Научни трудове 
на Русенския университет, том 47, серия 6.1, с. 58. 
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разнообразни потребителски изисквания и получаване на максимал-
на печалба“15. Тя е състезание, в което действията на всеки участник 
ефективно ограничават постигането на интересите на останалите 
участници. 
Възможна перспектива в развитието на конкуренцията може да се из-
гради на база на концепцията за съвместно създаване на стойност в 
икономиката16. Това означава модифициране на състезателността при 
производството и реализирането на продукция съобразно променената 
роля на потребителите – все повече информирани, активни и обеди-
нени в тематични групи. Генерира се от възможностите за създаване 
на персонализирани клиентски преживявания чрез много канали, 
опции и трансакции. Като показател за нивото на конкурентна надп-
ревра се установява съотношението цена – преживяване, оценено от 
отделния нуждаещ се. При това бизнес логиката се доближава до пот-
ребителското мислене. Пазарът се трансформира от място за размяна 
на стойността във форум, който позволява споделяне на бизнес проце-
си и човешки дейности. Хуманизират и персонализират се конкурент-
ните възможности на фирмата.  
Конкуренцията е пространство за състезателно взаимодействие. Това 
е съперничество между участниците (включително държавата), които 
функционират на даден пазар към конкретен момент във времето. Тя 
е „сътрудничество, което се реализира в борба“17. При това се постига 
динамично оценяване на индивидуалната предприемаческа резул-
татност – неефективните производители и търговци се ограничават, а 
при продължаваща неефективност – отстраняват от пазара; създават 
се условия за нарастване на общото равнище на рентабилността на 
икономиката; предпоставя се по-пълно задоволяване на нуждите на 
индивидуалния потребител и обществото. Конкуренцията е и причи-
на, и следствие на конкурентното поведение на всички субекти на па-
зара. Колкото по-силна и интензивна е конкуренцията, толкова по-
сложно е управлението на индивидуалните конкурентни способности. 

2. Същност на конкурентоспособността на фирмата 
Конкурентоспособността най-общо представлява качество на субекта 
на конкурентната надпревара. Тя е реална или потенциална възмож-
                                                           
15 Антонова, Д., В. Гединач (2008) Конкуренцията като универсален инструмент за 

регулиране на социалноиономическите отношения – в сборник Научни трудове на 
Русенския университет, том 47, серия 6.1, с. 59. 

16 Прахалд, С. К., В. Рамасвами (2009) Бъдещето на конкуренцията. Съвместно съз-
даване на уникални ценности с клиентите – София: „Класика и стил“; Георгиев, 
Р. (2013) Стратегиране и конкурентоспособност – София: „ПроМедия“. 

17 Владимирова, Й. (2005) Конкуренция и конкурентоспособност на фирмите в тър-
говията – Габрово: УИ „Васил Априлов“, с. 25. 
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ност за участие в конкуренцията на даден пазар в конкретно време. 
Изгражда се от множество свойства, които формират индивидуалната 
способност за успех в пазарното съперничество. Конкурентоспособ-
ността характеризира пригодността за производство и реализация на 
продукция в условията на конкурентно съперничество с други произ-
водители. Изразява способността на субекти да издържа на конкурен-
тното противопоставяне на пазара18. Реализира се чрез комуникиране 
с другите конкуренти в заобикалящата среда19.  
Същността и съдържанието на конкурентоспособността се разкриват 
на три нива – продукт, фирма и национална икономика. Приема се, 
че в тази триада фирмената конкурентоспосбност заема ключово мяс-
то – тя отразява конкурентните предимства на произвеждания про-
дукт и същевременно участва във формирането на конкурентните 
възможности на националната икономика20. Многообразието от науч-
нообосновани възгледи за фирмената конкурентоспособност може да 
се класифицира в три групи. 
Според първата група автори21 конкурентоспособността на фирмата се 
отъждествява с конкурентоспособността на произвежданата продук-
ция. Това означава, че ако даден продукт е предпочитан и купуван на 
даден пазар, то фирмата – производител, е конкурентоспособна на 
същия пазар. Самото конкурентно предимство представлява онази 
част от ценността на продукта, която потребителят получава безплат-
но – потребителската полза над продуктовата покупна цена. Логично 
показателите за фирмената конкурентоспособност се базират на съот-
ношението Ценност спрямо цена22. 
Към отъждествяването на фирмената конкурентоспособност с конку-
рентоспособността на произвежданата продукция може да се предло-
жат някои критични бележки. Възможно е например конкурентоспо-

                                                           
18 Димов, Е., Г. Сидерова (2015) Теоретични основи на конкуренцията и конкурен-

тоспособността на предприятията от минната индустрия – в Годишник на МГУ 
„СВ. Иван Рилски“, Том 58, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, с. 39. 

19 Ненов, Т. (2008) Управление на конкурентоспособността и растежа – Варна: „Нау-
ка и икономика“, Икономически университет, с. 57 – 58. 

20 Ненов, Т. (2008) Управление на конкурентоспособността и растежа – Варна: „Нау-
ка и икономика“, Икономически университет, с. 58. 

21 Рибов, М. (2003) Управление на конкурентоспособността в туризма – София: „Тра-
кия-М“; Данаилов, Д. (1999) Международни бизнес анализи – София: ИК „Лю-
рен“; Македонска, М. и кол. (1997) Конкурентоспособност и фирмено управление – 
Варна: Технически университет; Hardy, L. (1990) Successful Business Operations. 
How to Develop and Exploit Competitive Advantage – Basil Blackwell Ltd.; Garwin, 
D. A. (1992) Operations Strategy; Texts And Cases – New York: Prentice Hall, 
Englewood Cliffs  

22 Владимирова, Й. (2005) Конкуренция и конкурентоспособност на фирмите в тър-
говията – Габрово: УИ „Васил Априлов“, с. 101 
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собността на продукцията да се манипулира чрез промяна на стопанс-
ките показатели на производителя. Погрешно е да се твърди, че даде-
на фирма е високо конкурентна, само защото нейната продукция е 
много предпочитана и купувана на пазара – продуктовото производст-
во и реализация може да се реализира в условия на занижена цена, 
неоправдано големи разходи за качество, прекалено скъпо маркетин-
гово стимулиране. Освен това, продуктовата конкурентоспособност 
може да се постигне в следствие на управленски решения с краткос-
рочна перспектива, както и да е резултат на благоприятни, но вре-
менни промени в пазарните условия.  
Друга група автори23 смесват конкурентоспособността на фирмата с 
ефективността на фирмената дейност. Те защитават тезата, че големи 
конкурентни предимства се постигат при наличие на висока бизнес 
ефективност. В този смисъл оценката на конкурентоспособността на 
фирмата се явява отражение на един или повече стопански измерите-
ли – рентабилност на активите, рентабилност на продажбите, про-
дажби на един зает и други. Позната практика е конкурентоспособ-
ността да се оценява също с размера или промяната на пазарния дял.  
Но конкурентоспособността на фирмата е комплексно понятие и обх-
ваща както резултатите от функционирането, така и възможността за 
бързо и успешно адаптиране към промените на пазара. Конкурентос-
пособността е знание и за текущата дейност, и за дългосрочната гъв-
кавост. Големината и характерът на конкурентните предимства са по-
казателни за ресурсната производителност, като въплъщават още 
иновативността, потенциала за устойчиво развитие и параметрите на 
стратегическото позициониране. Именно посочените аспекти на фир-
мената конкурентоспособност не подлежат на оценяване с измерите-
лите на ефективността. „Освен това стопанските резултати и ефектив-
ността са следствие от минали решения и действия, докато конкурен-
тоспособността трябва да характеризира потенциала за подобряването 
им сега и в бъдеще.24 Конкурентните възможности предпоставят ефек-
тивността и успеха на фирмата в дългосрочен план. Затова изгражда-
нето на висока конкурентоспособност не се ограничава в усъвършенст-
ването на ефективността на стопанскката дейност. Тя изисква пра-
вилно стратегическо позициониране спрямо бъдещите възможности и 
рискове на заобикалящата среда. 

                                                           
23 Mueller, D. C. (1986) Profit In the Long Run – Cambridge, MA: Cambridge University 

Press; Porter, M. (1985) Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior 
Performance – New York: The Free Press 

24 Велев, М. (2004) Оценка и анализ на фирмената конкурентоспособност – София:“ 
Софттрейд“, с. 10. 
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Според трета, все по-нарастващата група автори конкурентоспособ-
ността на фирмата представлява многопластово и сложно понятие, 
което характеризира потенциала за реализиране на високи резултати 
за дълъг период от време. Фирмената конкурентоспособност е „орга-
низационен процес“25, както и израз на съответствието между индиви-
дуалните характеристиките и параметрите на заобикалящата среда. 
Счита се, че конкурентоспособноста характеризира „способността на 
предприятието да влага ефективно реалните и потенциалните си фи-
нансови и организационно-управленски възможности в производство 
и реализация на стоки, покриващи завишаващите се потребителски 
изисквания, с цел заемане на желания пазарен дял и реализиране на 
печалба от дейността“26. Конкурентоспосбността е също съвкупност от 
„фирмени характеристики, изразяващи равнището на придобитото 
предимство спрямо конкурентите на един или на всички продуктови 
пазари“27 Според институционализираната дефиниция на European 
Management Produce and Market „Конкурентоспособостта е сегашната 
и бъдещата способност и възможност за предприемачите да разработ-
ват стоки, чиито ценови и неценови характеристики формират по-
атрактивен пакет от тези на местните и чуждите конкуренти.“28 Висо-
ка конкурентоспособност се постига при ефективно използване на на-
личните ресурси, изпълняване на стратегическите и оперативните 
цели, използване на организационната история (опит) и саморегули-
ране. 
Към настоящия момент липсва единно разбиране за конкурентоспо-
собността на фирмата29. На база на изследваните литературни източ-
ници може да се направи извод, че тя кореспондира с конкурентните 
възможности на предлаганата продукция, но не се формира единстве-
но от продуктовите параметри; отразява ефективността на стопанска-
та дейност, без да се ограничава в производителността на ресурсите, 
динамиката на приходите, доходността за собствениците; показателна 

                                                           
25 Bruning, E. and Lockshin, L. (2000) Fundamental Elements in the Definition of 

Organizational Competitiveness – Geston цит. по Велев, М. (2004) Оценка и анализ 
на фирмената конкурентоспособност – София: С“офттрейд“, с. 14. 

26 Тимофеева, С. (2016) Усъвършенстване на управлението на конкурентоспособ-
ността на предприятията, производители на лекарствени продукти в България – в 
списание Икономика и управление, година XII, брой 2, с. 165 – 182. 

27 Щерев, Н. (2012) Количествена функционална оценка на конкурентоспособността 
на бизнес организациите – списание Икономически и социални алтернативи, 
УНСС, брой 3 от 2012, с. 51 – 66, с. 53. 

28 Велев, М. (2004) Оценка и анализ на фирмената конкурентоспособност – София: 
„Софттрейд“, с. 14. 

29 Велев, М. (2014) Подходи и методики за оценяване, анализ и повишаване на мик-
роикономическата конкурентоспособност – Автореферат на дисертационен труд за 
присъждане на научната степен „Доктор на икономическите науки“, София: 
УНСС, Катедра „Индустриален бизнес“, с. 6 – 7. 
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е за представянето пред купувачите, ала не може да се сведе до раз-
мера и промяната на пазарния дял. В този контекст логично отсъства 
общо становище относно критерийте и показателите за оценка на кон-
курентоспособността. Лиспва и общопризната класификация на фак-
торите, детерминанти на нейното повишаване. Не се предлага уни-
версална методика за измерване на потенциала за растеж на конку-
рентните възможности в дългосрочен план.  
По-важните компоненти на концепцията за конкурентоспособността 
на фирмата са следните:30 
a) Изразява вътрешната дееспособност, като синтезира осигуреността 
и качеството на ресурсния потенциал, както и професионалните и де-
ловите възможности на персонала. Показва способността за непрекъс-
ното и устойчиво генериране на конкурентни предимства. Може да се 
повлиява благоприятно или неблагоприятно от заобикалящата среда; 
b) Показва сравнителната позиция в конкурентната надпревара на 
даден пазар в конкретно време. Оценява степента на развитие на ин-
дивидуалните силни страни в конкуренцията. Относителна величина 
е – измерва се спрямо един или повече конкуренти; 
c) Свързва се с изграждането и поддържането на конкурентни пре-
димства, които се отразяват върху нивото на разходите, качеството 
и/или диференциацията на продукцията, възможността за по-пълно 
задоволяване на изискванията на потребителите и постигането на ви-
соки стопански резултати в дългосрочен план; 
d) Отразява адаптивността към промените в заобикалящата среда; 
e) Включва възможността за навременно възприемане на новостите, 
за обновяване и усъвършенстване; 
f) Изисква устойчива стопанска ефективност. Насочена е към пости-
гане на високи резултати за дълъг период от време, а не към макси-
мизация им в краткосрочен план. Изгражда се от фирмените конку-
рентни силни страни, чиято реализация би продължила и след като 
конкурентите положат усилия да ги репродуцират; 
g) Изисква непрекъснато усъвършенстване и създаване на нови кон-
курентни предимства пред останалите субекти на конкуренцията; 
h) Придобива устойчивост при високи икономическа ефективност. 

                                                           
30 Велев, М. (2004) Оценка и анализ на фирмената конкурентоспособност – София: 

„Софттрейд“, с. 15 и следв.; Ненов, Т. (2008) Управление на конкурентоспособност-
та и растежа – Варна: „Наука и икономика“ Икономически университет, с. 61; 
Владимирова, Й. (2005) Конкуренция и конкурентоспособност на фирмите в тър-
говията – Габрово: УИ „Васил Априлов“, с. 13 и следв. 
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Конкуреноспособността на фирмата е проявление на бизнес поведени-
ето в хода на конкуренцията. Тя характеризира индивидуалното учас-
тие в конкурентното съперничество на пазара. Въплъщава качествата 
на предприемача и същевременно отразява действията на останалите 
конкуренти. (В този смисъл се твърди, че „предприемчивостта на от-
делния стопански субект постоянно се провокира от предприемчивост-
та на цялата стопанска общност“31.) Конкурентоспособността на фир-
мата показва потенциала за дългосрочно развитие, резултатно сто-
панско функциониране и оптимално поведение спрямо конкурентите. 
Изисква възможно най-пълно съобразяване с потребностите на купу-
вачите, като стимулира към разработване на нови продукти, усъвър-
шенстване на каналите за подажба, предлагане на модерни форми на 
следпродажбено обслужване. Формира разнообразни клиентски въз-
можности.  
Теоретичното знание за конкурентоспособността на фирмата е високо-
научно знание с доказана практическа ценност. Макар сравнително 
ново – възниква след средата на XX век, но се развива отчетливо едва 
през последното десетилетие, то предлага знание за източниците и 
механизмите за устойчиво нарастване на продажбите, ефективността, 
персонала и богатството.  

3. Конкурентна среда на фирмата 
Съвкупността от всички условия, които обуславят успеха на фирмата в 
конкуренцията формират фирмената конкурентна среда. Това е ком-
плекс от динамични факти и обстоятелства, детерминанти на индиви-
дуалния успех спрямо конкурентите. Представлява множество от вли-
яния върху фирмените силни страни и слабости – характеристики на 
вътрешните организационни процеси, параметри на настоящото със-
тояние и перспективите пред отрасъла, прогнози за развитието на на-
ционалната и глобалната икономика. В специализираната литерату-
ра не се разработва изчерпателно изброяване и класифициране на 
факторите на конкурентната среда. Това се дължи на нееднаквото 
разбиране за същността на самата конкурентоспособност, както и на 
недостатъчно утвърденото становище, че фирмената конкурентоспо-
собност основополага характера и силата на националните конкурен-
тни възможности.  
Много автори32 разграничават външно обкръжение и вътрешна среда 
на фирмата. Те защитават тезата, че външното обкръжение се изг-
                                                           
31 Владимирова, Й. (2005) Конкуренция и конкурентоспособност на фирмите в тър-

говията – Габрово: УИ „Васил Априлов“, с. 25. 
32 Велев, М. (2004) Оценка и анализ на фирмената конкурентоспособност – София: 

„Софттрейд“, с. 19 и следв. 
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ражда от фактите и обстоятествата с пряко или косвено въздействие 
върху всички конкуриращи се субекти. Това обкръжение е понякога 
трудно прогнозируемо от микроикономическа позиция, макар че „ме-
ниджърите трябва да определят това, което е най-вероятно да стане“33. 
Може да бъде източник на възможности или заплахи за фирмата Спо-
ред същите автори вътрешнофирмената среда е определяща за нивото 
на индивидуалната конкурентоспособност. Тя определя пазарното по-
ведение и резултатите от стопанската дейност. Създава възможности 
за използване на благоприятните условия, както и за предпазване от 
външните заплахи на заобикалящата среда. Силата и характерът на 
факторите на вътрешната среда имат водеща роля в стремежа към 
повишаване на фирмената конкурентоспособност34. Споменатите фак-
тори са функция на индивидуални мениджмънт, но се модифицират 
от въздействията на заобикалящата среда. Те нямат (или имат ни-
щожно) влияние върху големината и естеството на икономическите, 
финансовите, политическите и другите факти на пазара. Същевре-
менно заедно с външното обкръжение обуславят управлението на 
фирменото поведение.  
Въз основа на схващането, че конкурентните предимства на фирмата 
отразяват условията на националната и отрасловата икономика, 
Майкъл Портър (1947)35 класифицира факторите на фирмената кон-
курентоспособност в международен план и конструира т. нар. диамант 
на конурентоспособността. Това е широко приета от изследователи и 
практици концепция. В нея факторите, които детерминират конку-
рентоспособността, се групират на:  
a) Ресурсни условия – производствени фактори36:  

                                                           
33 Ненов, Т. (2003) Планиране и анализ на стопанската дейност на индустриалното 

предприятие – Варна: Университетско издателство Икономически университет, с. 
67. 

34 Ненов, Т. (2008) Управление на конкурентоспособността и растежа – Варна: „Нау-
ка и икономика“ Икономически университет, с. 83 – 84. 

35 Porter, M. (1998) On competition – Harvard Business Press; Портър, М. (2004) Кон-
курентното предимство на нациите – II издание, София: „Класика и стил“. 

36 С оглед на различното значение за конкурентоспособността на фирмата производ-
ствените условия може да се класифицират в две групи. Към първата група – ба-
зови условия, се отнасят природните ресурси, климатът, географското разположе-
ние, необучената и полуобучената работна сила, дълговият капитал; втората гру-
па – съвременни условия, включва комуникационната инфраструктура, високоо-
бученият персонал, университетите и изследователските институти. Счита се, че с 
много по-голям принос към конкурентоспособността са съвременните условия. 

 Друга възможност за класифициране на производствените условия е разгранича-
ването сред тях на общи и специализирани. Общи условия са транспортната сис-
тема, кредитирането, персоналът с колежанско образование; специализирани ус-
ловия представляват тясно профилираният персонал, инфраструктурата, базата 
от знания в определена област и други.  
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• Трудови ресурси – количество, опит, разходи за персонал; 
• Природни ресурси – количество, качество, достъпност, разходи 
за земя, вода, минерали ресурси, запаси от дървесина, източ-
ници на хидроенергийни мощности, риболовни полета, климат, 
близост до доставчици или пазари; 

• Интелектуални ресурси (База от знания) – запас от научни, 
технически и пазарни знания, ресурси; 

• Капиталови ресурси – количество на наличния капитал за ин-
вестиране, разходи за придобиване на капитал; 

• Инфраструктура – наличност, тип и качество на транспортната 
система, комуникационна система, пощенски доставки, система 
за плащания и трансфер на фондове;  

b) Търсене – размер и качество на търсенето, интензивност на растеж, 
сегментационна структура, взискателност на купувачите, изпревар-
ваща поява и развитие на търсене; 
c) Свързани и подпомагащи производства – доставчици, фирми за 
съвместни дейности по веригата на стойността или за производство на 
свързани или съпътстващи продукти; 
d) Управленска структура, стратегия и конкуренция – мотивация на 
управленския и изпълнителския персонал, специфични стратегии по 
отношение на ресурсите, разходите, цените, инвестициите, качеството 
на продукцията, иновациите, сила и интензивност на конкурентната 
надпревара.  
Върху нивото на конкурентоспособност на фирмата наред с изброени-
те условия, въздействат също Правителството, повлиявайки производ-
ствените условия, търсенето, отрасловата икономика и конкуренция-
та, и шансът, изразен в появата на нови технологични възможности, 
благоприятни валутни промени, полезни ценови шокове, фалит на 
конкуренти.  
Представените фактори на конкурентоспособността, обобщени в чети-
ри групи, заедно с връзките помежду им, формират конкурентната 
среда на фирмата. Техните позитивни и отрицателни въздействия 
формират нивото на фирмените конкурентни възможности. Така съ-
четаването на благоприятни ресурсни условия, търсене, свързани и 
подпомагащи производства, както и разработването на успешна стра-
тегия за управление основополагат генерирането на конкурентни 
предимства и осигуряването на организационна стабилност и ефек-
тивност на фирмата.  
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Подробна класификация на факторите на конкурентната среда на 
фирмата се предлага от Henrique de Azevedo Avila37: 
a) Фактори на генералното обкръжение: 

• Макроикономически условия – икономически растеж, равнище 
на национален доход, концентрация на богатствата, инфлация, 
лихвен процент, валутен курс; 

• Политически условия – политическа свобода, бюрократични 
процедури, данъчна система, стимули и субсидиране, експорт-
ни и импортни квоти; 

• Инфраструктура – телекомуникации, енергетика, транспорт, 
система за опазване на околната среда; 

b) Фактори на отрасъла: 
• Флуктуации – ценова еластичност на търсенето, еластичност на 
търсенето от доходите, сезонни колебания, циклични колеба-
ния; 

• Конкуренция – коалиции между фирмите, стратегически обе-
динения, конспиративни обединения; 

• Доставчици – наличие и качество на входящите ресурси, лока-
лизация, концентрация на доставките, финансово здраве; 

• Клиенти – локализация, концентрация на продажбите, финан-
сово здраве; 

c) Фактори на фирмата: 
• Разходи – разходи за суровини, за работна ръка, за капитал, 
търговски разходи, административни разходи, складови разхо-
ди; 

• Технологии – технологични процеси, продукти, инвестиции за 
изследвания и развитие, притежавани патенти; 

• Качество на процесите – ниво на автоматизация, степен на из-
ползване на входящите ресурси, процент на грешките, пробле-
ми с околната среда; 

• Гъвкавост – време за преминаване към производство на нов 
продукт, продължителност на производствения цикъл, въз-
можности за изпълнение на специални оферти; 

• Качество на продуктите – продктов микс, цена, дизайн, функ-
циониране, надеждност, допълнителни услуги за купувачите, 
потребителско задоволство; 

                                                           
37 Henrique de Azevedo Avila. (1997) Evaluating the Competitive Position of an 

Industrial Firm – Washington, D. C.: The George Washington University. 
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• Дистрибуция – развърнатост, нови пазари за съществуващите 
продукти, своевременност на доставките; 

• Иновации – успешно въведени на пазара нови продукти, време 
за разработване на нови продути, фирмена култура и климат 
за иновации; 

• Маркетинг – репутация, търговски марки, стимулиране на 
продажбите; 

• Човешки ресурси – заплати, стимули, кариера, обучение, свобо-
да на изява; 

• Работна атмосфера – текучество, мотивация и задоволство от 
работата. 

Всички фактори – на макрообкръжаващата среда, отрасъла и фирма-
та – формират три групи влияния върху фирмената конкурентоспо-
собност. Всяко от тях се характеризира със самостоятелна значимост, 
която подлежи на оценяване по специфична методика. За комплексно 
оценяване на нивото на фирмена конкурентна спосособност може да 
се препоръча подходящо агрегиране.  

4. Оценка на генералното обкръжение на фирмата 
Генералното обкръжение се формира от макрообкръжаващата (интер-
национална, регионална или национална) среда на фирмата. То 
предлага общите условия на конкурентната надпревара и генерира 
възможностите и заплахите, в сила за всички конкуриращи се субек-
ти. Характеристиките на генералното обкръжение са обикновено мно-
го динамични; оказват влияние по-често индиректно, макар че по за-
конодателен път може да въздействат и пряко. Множеството от факто-
ри в състава на генералното обкръжение може да се класифицира в 
четири групи: 
a) Политическа и правна среда – това са политико-правните условия 
за бизнес: собственост, контрол, регулиране, политическа система, 
държавна политика за развитие на икономиката, правителствена по-
литика за създаване на благоприятен бизнес климат, икономическо, 
трудово, екологично и здравно законодателство, закони за стимулира-
не на чуждестранните инвестиции, международни икономически спо-
разумения и ангажименти и други;  
b) Икономическа среда – представлява общото състояние на нацио-
налната икономика: икономическа стабилност, финанси, финансови 
институции и капиталови пазари, инфлация, лихвени проценти, без-
работица, БВП, доход на глава от населението, структура и динамика 
на доходите, валутни курсове, борсови курсове, инвестиции, външно-
търговски и валутен баланс и други;   
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c) Социална среда – обхваща социалното положение и обществените 
сили: брой, възрастова структура и динамика на населението, образо-
вание, условия на труд, заетост и безработица, благосъстояние, соци-
ална сила, жизнен стандарт, качество на живот и други;  
d) Технологична среда – включва състоянието и развитието на наука-
та и технологиите, инфраструктурата, телекомуникациите, високите 
технологии: новости и открития, изследвания, създаване и внедряване 
на нови технологии и продукти, патенти, степен на технологичност, 
диференциране и други. 
Оценяването на генералното обкръжение има цел „да се разкрие ка-
къв ефект (положителен или отрицателен) ще оказва всеки елемент 
поотделно и всички елементи едновременно върху бизнеса“38. Мето-
дическата база за неговото провеждане се предлага от PEST анализа – 
рамка за идентифициране, проследяване и оценяване на промените в 
горепосочените фактори.  
На практика оценката на генералното обкръжение се реализира по 
следната методика:  
1 етап: Избор на съвкупност от фактори (от всяка от четирите групи – 
a, b, c, d) със съществено влияние върху конурентоспособността на 
фирмата. 
2 етап: Определяне на относителното тегло (важност) на всеки фактор. 
3 етап: Оценяване на индивидуалните факторни влияния върху фир-
мената конкурентоспособност с помощта на бални оценки (рейтинги) в 
определен диапазон (например от 1 до 5, като предварително са изб-
рани стандарти за всяка оценк: 1 – много неблагоприятно, 2 – небла-
гоприятно, 3 – неутрално, 4 – благоприятно, 5 – много благоприятно).  
4 етап: Изчисляване на претеглена оценка на всяко индивидуално 
факторно влияние (чрез умножаване на относителното тегло на всеки 
фактор и оценката на индивидуалното му въздействие).  
5 етап: Изчисляване на обобщена оценка на влиянието на генерално-
то обкръжение върху конкурентоспособността на фирмата. 
Примерен модел за оценка на генералното обкръжение е показан в 
Таблица 1.  

                                                           
38 Ненов, Т. (2003) Планиране и анализ на стопанската дейност на индустриалното 

предприятие – Варна: Университетско издателство Икономически университет, с. 
68. 
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Таблица 1. 

№ 
ФАКТОРИ НА ГЕНЕ-
РАЛНОТО ОБКРЪ-
ЖЕНИЕ 

ЗНА-
ЧИ-
МОСТ 

ИНДИВИДУАЛНО 
ВЛИЯНИЕ 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

ПРЕТЕГЛЕНА 
ОЦЕНКА 

 I Политико-правна 
среда  

   

1 Законодателство 0.20      Х 2 х 0..20 = 0.40 
2 Режим на вноса и из-

носа 
0.25  Х 1 х 0..25 = 0.25 

3 Държ. регулиране на 
работната заплата 

0.20               Х 4 х 0..20 = 0.80 

4 Закон за защита на 
конкуренцията 

0.35                     Х 5 х 0..35 = 1.75       

 Общо  0.40 + 0.25 + 0.80 + 
1.75  

= 3.20 

 II Икономическа среда    
1 Инфлация 0.10               Х 4 х 0..10 = 0.40 
2 Лихвен процент 0.05               Х 4 х 0..05 = 0.20 
3 Валутен курс 0.15           Х 3 х 0..15 = 0.45 
4 Макроиконом. разви-

тие  
0.20                   Х 2 х 0..20 = 0.40 

5 Данъчна система 0.10       Х 2 х 0..20 = 0.40 
6 Равнище на доходите 0.15               Х 4 х 0..15 = 0.40 
7 Цени на енергоноси-

телите  
0.25       Х 2 х 0..25 = 0.50 

 Общо 0.40 + 
0.20 + 

0.45 + 0.40 + 0.40 + 
0.40  

= 2.25 

 III Социална среда    
1 Жизнен стандарт 0.25           Х 3 х 0..25 = 0.75 
2 Режим на вноса и из-

носа 
0.25       Х 2 х 0..25 = 0.50 

3 Социална отговорност 0.25           Х 3 х 0..25 = 0.75 
4 Промени в потреб. 

вкусове 
0.25               Х 4 х 0..25 = 1.00 

 Общо  0.75 + 0.50 + 0.75 + 
1.00  

= 3.00 

 IV Технологична  
среда 

   

1 Ниво на НТП 0.30    Х 2 х 0..30 = 0.60 
2 Скорост на внедр. на 

НТП 
0.20 Х 1 х 0..20 = 0.20 

3 Технологична ефек-
тивност  

0.25    Х 2 х 0..25 = 0.50 

4 Влияние на техн. в 
бизнеса 

0.15               Х 4 х 0..15 = 0.60 

5 Технологично обновя-
ване 

0.10    Х 2 х 0..10 = 0.20 

 Общо 0.60 + 0.20 + 0.50 + 0.60 + 
0.20  

= 2.10 
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При допускането, че политико-правната, икономическата, социалната 
и технологичната среда в състава на генералното обкръжение имат 
примерна значимост съответно 0.25, 0.40, 0,20 и 0.15, то общото влия-
ние на макрообкръжаващата среда върху фирмата може да се опреде-
ли като сума от претеглените оценки на горепосочените четири среди, 
т. е. [(3.20) х (0.25)] + [(2.25) х (0.40)] + [(3.00) х (0.20)] + [(2.10) х (0.15)] 
= 0.80 + 0.90 + 0.60 + 0.315 = 2.615. 
В резултат на оценяването на генералното обкръжение се създава 
представа за характера и силата на възможностите и заплахите пред 
фирмата. Измерва се степента на безопасност, либерализъм, регули-
раност, предсказуемост, стабилност и други аспекти на макрообкръ-
жаваща среда. Може да се прогнозира развитието на конкурентните 
сили в средно- и дългосрочен период – например политически и зако-
нодателни изменения, промени в икономическата активност и дохо-
дите на населението, еволюция в ценностите и начина на живот, поя-
вяването на нови продукти и технологии, и други.  
5. Оценка на оперативното обкръжение на фирмата 
Оперативното обкръжение на фирмата обхваща микрообкръжаващата 
среда и въплъщава характеристиките на съответния отрасъл. Оказва 
силно влияние върху фирмената конкурентоспособност, като предпос-
тавя атрактивността, привлекателността и перспективите за бизнес 
развитие на отраслово ниво. Главни компоненти на оперативното обк-
ръжение са факторните пазари – пазари на труд, суровини, услуги, 
капитали, и продуктовите пазари – потребителско търсене, купувачи, 
конкуренти, обслужване.  
Оперативното обкръжение включва два компонента – обща отраслова 
среда и отраслови конкурентни сили39.  
Общата отраслова среда се формира от пазарния, производствения, 
ресурсния, финансовия и технологичния потенциал на отрасъла. Тя 
отразява основните икономически параметри, конкуренцията и кон-
курентните позиции на водещите субекти, ключовите фактори за ус-
пех и други. Обуславя привлекателността и перспективността за биз-
нес. Методическа база за изследване на общата отраслова среда се 
предлага от Индустриалния ситуационен анализ (IND анализа).  
Водещи направления за оценка на общата отраслова среда са:  
a) Икономически характеристики – размер, пазарен ръст, рентабил-
ност, цикличност и сезонност, натовареност на проиводствения капа-
                                                           
39 Ненов, Т. (2003) Планиране и анализ на стопанската дейност на индустриалното 

предприятие – Варна: Университетско издателство Икономически университет, с. 
78. 
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цитет, бариери за влизане и за излизане, равнище на вертикална ин-
теграция, характеристики на продукцията (стандартизирана или ди-
ференцирана), степен на концентрация на търсенето и на предлага-
нето, икономии от мащаба, крива на знанията и опита (възможности 
за получаване на ефекта на знанията и опита);  
b) Стратегически характеристики – стадий на жизнен цикъл, движе-
щи сили, определящи характера на отрасловите промени (дългосроч-
ни тенденции, технологични изменения, изменения в потребителски-
те предпочитания, тенденции в глобализацията на отрасъла и други), 
ключови фактори за успех (технологии, маркетинг, персонал, репута-
ция, ниски разходи достъп до финансови пазари, наличие на патенти 
и други); 
c) Перспективи и привлекателност – обобщения на факторите, които 
създават отрасловата привлекателност или непривлекателност, и 
заключения относно краткосрочната и дългосрочната перспективност.  
На практика оценката на общата отраслова среда се реализира по ал-
горитъм, който е аналогичен на оценяването на генералното обкръ-
жение (вж. т. 4) – избор на съвкупност от фактори със съществено вли-
яние върху фирмената конурентоспособност, определяне на значи-
мостта (относителното тегло) на всеки фактор, оценяване на индиви-
дуалните факторни влияния, изчисляване на претеглена оценка на 
всяко индивидуално факторно влияние, опрееляне на обобщена оцен-
ка на въздействието върху конкурентоспособността.  
Примерен модел за оценка на общата отраслова среда е показан в 
Таблица 2.  

Таблица 2. 

№ 
ФАКТОРИ НА ОБ-
ЩАТА ОТРАСЛОВА 
СРЕДА 

ЗНА-
ЧИ-
МОСТ

ИНДИВИДУАЛНО 
ВЛИЯНИЕ 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

ПРЕТЕГЛЕНА 
ОЦЕНКА 

 I Иконом. характе-
ристики на отрасъла     

1 Пазарен размер 0.15      Х 2 х 0..15 = 0.30 
2 Темп на пазарен ръст 0.15  Х 1 х 0..15 = 0.15 
3 Излишък/ недостиг 

на капацитет 0.10               Х 4 х 0..10 = 0.40 

4 Рентабилност 0.20                    Х 5 х 0..20 = 1.00     
5 Бариери за навлиза-

не 0.05               Х 4 х 0..05 = 0.20 

6 Бариери за излизане 0.05               Х 4 х 0..05 = 0.20 
7 Стандартизирани 

продукти 0.10           Х 3 х 0..10 = 0.30 
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№ 
ФАКТОРИ НА ОБ-
ЩАТА ОТРАСЛОВА 
СРЕДА 

ЗНА-
ЧИ-
МОСТ

ИНДИВИДУАЛНО 
ВЛИЯНИЕ 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

ПРЕТЕГЛЕНА 
ОЦЕНКА 

8 Вертикална интегра-
ция 0.05                   Х 5 х 0..05 = 0.25 

9 Икономии от мащаба 0.10       Х 2 х 0..10 = 0.20 
10 Ефект от опита и 

знанието 0.05               Х 4 х 0..05 = 0.20 

   Общо    0.30 + 0.15 + 
0.40 

+ 1.00 
+ 0.20 
+ 

0.20 + 0.30 + 0.25 + 
0.20  + 0.20 = 3.00 

 II Страт. характерис-
тики на отрасъла    

1 Стадий на жизнен 
цикъл 0.20           Х 3 х 0.20 = 0.60 

2 Продуктови иновации 0.10       Х 2 х 0.10 = 0.20 
3 Процесни иновации 0.05           Х 3 х 0.05 = 0.15 
4 Пазарни иновации 0.05               Х 4 х 0.05 = 0.20 
5 Цена 0.20    Х 2 х 0.20 = 0.40 
6 Качество 0.20 Х 1 х 0.20 = 0.20 
7 Срок на доставка 0.10    Х 2 х 0.10 = 0.20 
8 Дизайн 0.05               Х 4 х 0.05 = 0.20 
9 Рекламиране 0.05    Х 2 х 0.05 = 0.10 
   Общо  0.60 + 0.20 + 

0.15 

+ 0.20 
+ 0.40 
+ 

0.20 + 0.20 + 0.20 + 
0.10  = 2.25 

 III Отраслови перс-
пективи и привлека-
телност 

 
 

 

1 Конкурентен натиск 0.20               Х 4 х 0..20 = 0.80 
2 Генерални икон. 

промени 0.25           Х 3 х 0..25 = 0.75 

3 Законодателство 0.20           Х 3 х 0..20 = 0.60 
 Общо  0.80 + 0.75 + 0.60 = 2.15 

Ако трите групи характеристики на отрасъла – икономически, страте-
гически и перспективи и привлекателност – имат примерна значимост 
съответно 0.40, 0.30 и 0.30, то съвкупното влияние на общата отрасло-
ва среда се изчислява като сума от претеглените оценки на горепосо-
чените групи характеристики, т.е. [(3.00) х (0.40)] + [(2.25) х (0.30)] + 
[(2.15) х (0.30)] = 1.20 + 0.675 + 0.645 = 2.52.  
Отраслови конкурентни сили – вторият компонент на оперативното 
обкръжение – се изграждат от очакваните конкурентни условия, сила-
та и източниците на конкуренцията и най-вероятните стратегически 
действия на ключовите конкуренти. Отраслови конкурентни сили 
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въплъщават същността и силата на конкурентната надпревара, която 
непосредствено засяга конкретната фирма. Може да се изследват пос-
редством Конкурентен ситуационен анализ (COMP анализ).  
Интерес при оценката на конкурентните отраслови сили представля-
ват: 
a) Конкурентни сили – сила на конкуренцията, заплаха от навлизане 
на нови конкуренти на пазара, икономическа власт на доставчиците, 
икономическа власт на купувачите, конкуренция от продукти-
субститути; 
b) Ключови конкуренти – силни и слаби страни на най-важните кон-
куренти, пазарни дялове и пазарни позиции, стратегически намере-
ния и действия, конкурентни способности и конкурентни позици; 
c) Прогнозирани конкурентни условия и действия на ключовите кон-
куренти.  
В следствие на оценката на отрасловите конкурентни сили се получа-
ва подробна представа за възможностите и рисковете, които оператив-
ното обкръжение може да създаде за фирмата.  
Алгоритъмът за оценка на конкурентните сили в отрасъла е същият, 
както последователността от действия при оценяването на общата от-
раслова среда (вж. горе).  
Примерен модел за оценка на отрасловите конкурентни сили е пока-
зан в Таблица 3.  

Таблица 3. 

№ ОТРАСЛОВИ КОН-
КУРЕНТНИ СИЛИ 

ЗНА-
ЧИ-
МОСТ 

ИНДИВИДУАЛНО 
ВЛИЯНИЕ 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

ПРЕТЕГЛЕНА 
ОЦЕНКА 

 I Съперничество в 
отрасъла 

                    

1 Брой равнопост. съ-
перници 

0.40  Х 1 х 0.40 = 0.40 

2 Интензивност на 
борбата 

0.30 Х 2 х 0.30 = 0.60 

3 Ценова конкурениця 0.20               Х 4 х 0..20 = 0.80 
4 Постоянни разходи 0.05                   Х 5 х 0..05 = 0.25 
5 Стратег. ангажимен-

ти 
0.05               Х 4 х 0..05 = 0.20 

 Общо 0.40 + 0.60 + 0.80 + 0.25 + 0.20 = 2.25 
 II Сила на доставчи-

ците 
   

1 Брой на значим. дос-
тавчици 

0.45               Х 2 х 0.45 = 0.90 
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№ ОТРАСЛОВИ КОН-
КУРЕНТНИ СИЛИ 

ЗНА-
ЧИ-
МОСТ 

ИНДИВИДУАЛНО 
ВЛИЯНИЕ 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

ПРЕТЕГЛЕНА 
ОЦЕНКА 

2 Наличие на замести-
тели 

0.35                    Х 5 х 0.35 = 1.75 

3 Възможност за ин-
теграция  

0.10                    Х 3 х 0.25 = 0.75 

4 Дял на доставките в 
производствените 
разходи  

0.10       Х 2 х 0.25 = 0.75 

 Общо  0.90 + 1.75 + 0.75 + 
0.75 

= 4.15 

 III Сила на купува-
чите 

   

1 Брой на значим. 
клиенти 

0.40               Х 4 х 0.40 = 1.60 

2 Наличие на замести-
тели 

0.40            Х 3 х 0.40 = 1.20 

3 Разходи по прехвър-
ляне  

0.10               Х 4 х 0.10 = 0.40 

4 Вероятност от интег-
рация 

0.10                    Х 5 х 0.10 = 0.50 

 Общо  1.60 + 1.20 + 0.40 + 
0.50 

= 3.70 

 IV Конкуренция от 
продукти заместите-
ли 

   

1 Брой на продуктите 
съвършени замести-
тели 

 
0.40 

                
            Х 

 
4 х 0.40 = 1.60 

2 Продуктова дифе-
ренциация 

0.30           Х 3 х 0.30 = 0.90 

3 Качество на продук-
цията 

0.30                     Х 5 х 0.30 = 1.50 

 Общо  1.60 + 0.90 + 1.50 = 4.00 
 V Заплаха от нови 

участници 
   

1 Изсисквани инвести-
ции 

0.25  Х 1 х 0.25 = 0.25 

2 Достъп до технологии 0.10      Х 2 х 0.10 = 0.20 
3 Достъп до патенти 0.20  Х 1 х 0.20 = 0.20 
4 Фирмена диверсифи-

кация 
0.45               Х 4 х 0.45 = 1.80 

 Общо  0.25 + 0.20 + 0.20 + 
1.80 

= 2.45 
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При допускането за еднаква значимост на петте групи конкурентни 
отраслови сили –по 0.20, общото тяхно влияние върху фирмената кон-
курентоспособност може да се определи като сума от претеглените им 
оценки, т. е. [(2.25) х (0.20)] + [(4.15) х (0.20)] + [(3.70) х (0.20)] + [(4.00) 
х (0.20)] + [(2.45) х (0.20)] = 0.45 + 0.83 + 0.74 + 0.80 + 0.49 = 3.31.  
Оценяването на двата компонента на оперативното обкръжение – об-
ща отраслова среда и конкурентни отраслови сили, предпоставя стра-
тегическото ориентиране на фирменото управление. На тази база мо-
же да се извърши формулирането (или преформулирането) на мисия-
та и целите на фирмата, както и да се обуслови в значителна степен и 
стопанската ефективност.  
6. Оценка на вътрешната среда на фирмата 
Вътрешната среда на фирмата представлява комплекс от факти и обс-
тоятелства, които пряко формират индивидуалния успех в конкурен-
цията и подлежат на управление от фирмения мениджмънт. Обхвва-
ща множество измерения на оперативната дейност, иновациионната 
активност, качеството и асортимента на продукцията, персонала, па-
тентната защита. Като взаимодейства с генералното и оперативното 
обкръжение, обуславя силата и характера на индивидуалните конку-
рентни възможности. Вътрешната среда „характеризира вътрешната 
организация (структура и технологии) и намира израз в отношенията 
между отделните елементи вътре в предприятието“40. При изследва-
нето ѝ, познато като Фирмен ситуационен анализ, се установява сте-
пента на съвършенство на фирменото управление в конкуренцията – 
общо и по функционални направления. 
Ключови насоки за оценка на вътрешната среда на фирмата предс-
тавляват:  
a) Общо фирмено управление – стратегически и тактически решения, 
стил, управленска компетентност и управленско поведение; 
b) Изследване и развитие – създаване на новости, внедряване в прак-
тиката, патенти и авторски права; 
c) Производство и технологии – капацитет и натоварване на капацит-
та, технологично ниво на машини, оборудване и съоръжения, качест-
вени стандарти; 
d) Маркетинг – маркетингов микс, качество на каналите за пласмент, 
изследване на пазара и разработване на нови продукти; 

                                                           
40 Ненов, Т. (2003) Планиране и анализ на стопанската дейност на индустриалното 

предприятие – Варна: Университетско издателство Икономически университет, с. 
90. 
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e) Човешки потенциал – специалисти, управленски кадри, система за 
обучение, мениджърски способности и умения; 
f) Разходи – променливи и постоянни, преки и непреки, разпределе-
ние на непреките разходи; 
g) Инвестиции – балансиране на инвестиционните проекти по жизне-
ни цикли, ефективност на инвестиционните проекти, гъвкавост, риск 
и синергизъм на инвестиционните проекти; 
h) Финансово състояние – ликвидност и паричен поток, платежоспо-
собност, обращаемост и възможности за рефинансиране; 
i) Организация – структура на управление, управленска технология.  
Резултатите от оценяването на вътрешната среда на фирмата може да 
се използват за развитие на силните страни и рестрикция на слабос-
тите в конкуренцията (SWOT анализ). 
На практика оценката на вътрешнофирмената среда се реализира по 
алгоритъма, които се използва за оценяване на генералното и опера-
тивното обкръжение (вж. т. 4 и т. 5) – определяне на факторите със 
съществено влияние и задаване на индивидуалната им значимост, 
изчисляване на претеглена оценка на всяко факторно влияние, прес-
мятане на обобщена оценка.  
Примерен модел за оценка на вътрешната среда на фирмата е пока-
зан в Таблица 4.  

Таблица 4. 

№ 
ФАКТОРИ НА 
ВЪТРЕШНАТА 
СРЕДА 

ЗНА-
ЧИ-
МОСТ 

ИНДИВИДУАЛНО 
ВЛИЯНИЕ 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

ПРЕТЕГЛЕНА 
ОЦЕНКА 

 I Общо фирмено уп-
равление 

                    

1 Стратегически ре-
шения 

0.25                     Х 5 х 0.25 = 1.25 

2 Тактически реше-
ния 

0.25                     Х 5 х 0.25 = 1.25 

3 Управленско пове-
дение 

0.20               Х 4 х 0..20 = 0.80 

4 Организационна 
структура 

0.15               Х 4 х 0.15 = 0.60 

5 Имидж на фирмата 0.15               Х 4 х 0..15 = 0.60 
 Общо 1.25 + 1.25 + 0.80 + 0.60 + 

0.60 
= 4.50 
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 II Изследване и 
развитие 

   

1 Създаване на новос-
ти 

0.45       Х 2 х 0.45 = 0.90 

2 Внедряване на но-
вости 

0.35       Х 2 х 0.35 = 0.70 

3 Патенти и авторски 
права 

0.20 Х 1 х 0.20 = 0.20 

 Общо  0.90 + 0.70 + 0.20 = 1.80 
 III Производство и 

технологии 
   

1 Капацитет 0.40               Х 4 х 0.40 = 1.60 
2 Технологично ниво 0.30                     Х 5 х 0.30 = 1.50 
3 Качествени стан-

дарти 
0.30               Х 4 х 0.30 = 1.20 

 Общо  1.60 + 1.50 + 1.20 = 4.30 
 IV Маркетинг    
1 Маркетингов микс 0.40               Х                      4 х 0.40 = 1.60 
2 Изследвания на па-

зара 
0.30 Х 1 х 0.30 = 0.30 

3 Канали за пласмент 0.30                     Х 5 х 0.30 = 1.50 
 Общо  1.60 + 0.30 + 1.50 = 3.40 
 V Човешки потен-

циал  
   

1 Управленски кадри 0.30               Х 4 х 0.30 = 1.20 
2 Специалисти 0.25               Х 4 х 0.25 = 1.00 
3 Система на обуче-

ние 
0.20 Х 1 х 0.20 = 0.20 

4 Мениджърски спо-
собности 

0.25               Х 4 х 0.25 = 1.00 

 Общо  1.20 + 1.00 + 0.20 + 
1.00 

= 3.40 

 VI Разходи    
1 Променливи и пост. 

разходи 
0.40               Х 4 х 0.40 = 1.60 

2 Преки и непреки 
разходи 

0.40          Х 3 х 0.40 = 1.20 

3 Разпр. на непреките 
разходи 

0.20          Х 3 х 0.20 = 0.60 

 Общо  1.60 + 1.20 + 0.60 = 3.40 
 VII Инвестиции    
1 Балансираност  0.20 Х                             1 х 0.20 = 0.20 
2 Ефективност  0.50               Х 4 х 0.50 = 2.00 
3 Гъвкавост и риск  0.30      Х 2 х 0.30 = 0.60 
 Общо  0.20 + 2.00 + 0.60 = 2.80 
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 VIII Финансово със-
тояние 

   

1 Структура на капи-
тала 

0.25               Х 4 х 0.25 = 1.00 

2 Минимално фин. 
равновесие  

0.10          Х 3 х 0.10 = 0.30 

3 Риск 0.20          Х 3 х 0.20 = 0.60 
4 Възвръщаемост  0.45               Х 4 х 0.45 = 1.20 
 Общо  1.00 + 0.30 + 0.60 + 

1.20  
= 3.10 

При допускането, че във вътрешната среда на фирмата факторите в гру-
пи от I до IV имат значимост по 0.15, а от V до VIII – по 0.10, общата 
оценка на вътешнофирмените конкурентни способности може да се из-
числи като сума от претеглените оценки на горепосочените групи харак-
теристики, т.е.[(4.50) х (0.15)] + [(1.80) х (0.15)] + [(4.30) х (0.15)] + [(3.40) х 
(0.15)] + [(3.40) х (0.10)] + [(3.40) х (0.10)] + [(2.80) х (0.10)] + [(3.10) х (0.10)] 
= 0.675 + 0.27 + 0.645 + 0.51 + 0.34 + 0.34 + 0.28 + 0.31 = 3.37. 
За усъвършенстване на оценката на вътрешната среда на фирмата 
може да се препоръча комбинирано изследване на факторите на кон-
курентоспособността и индикаторите на стопанската ефективност. То-
ва налага разработване на методически подход, който позволява из-
мерване на фирмените силни и слаби страни, както и на показателите 
за деловата активност, отношенията с доставчиците и клиентите, фи-
нансовата устойчивост, рентабилността. Предполага също установя-
ване на връзки и зависимости между условията на външното обкръ-
жение и характеристиките на вътрешната среда.  
В резултат на цялостното оценяване на условията и обстоятелствата, 
които в съвкупността си формират конкурентната среда на фирмата, 
се създава знание за конкурентната позиция, ефективността на дей-
ността и управленските перспективи. Установява се настоящият и по-
тенциалният пазарен успех. Разкриват се същността и големината на 
фирмените предимства и недостатъци на пазара.  
7. Интегрален индекс на конкурентоспособността на фирмата 
Интегралният индекс на конкурентоспособността на фирмата 
(Integrated Company Competitiveness Index – ICCI) e синтетичен изме-
рител на фирмените възможности в конкуренцията. Той е предназна-
чен за многоаспектно оценяване на индивидуалното представяне в 
конкуренцията на даден пазар в конкретно време. Разкрива характе-
ра и силата на конкурентните силни страни и слабости, като може да 
служи за определяне на тяхната динамика и сравнителн анализ 
спрямо конкурентите. Показателен е за потенциала на фирмата за 
бизнес развитие, усъвършенстване и адаптиране към заобикалящата 
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среда, изграждане на дългосрочен интерес у широк кръг заинтересо-
вани лица – инвеститори, мениджънт, персонал, клиенти. Интеграл-
ният индекс на конкурентоспособността на фирмата е средство за 
идентифициране на проблеми и търсене на решения при изследване 
на ефективността и прогнозиране на развитието. Подлежи на моди-
фициране съобразно промяната на състава и взаимната връзка на 
критичните фактори на фирмениия конкурентен успех – генерално 
обкъжение, оперативно пбкръжение, вътрешна среда.  
Интегралният индекс на конкурентоспособността на фирмата моде-
лира сложните връзки между голям брой характеристики на външно-
то обкръжение и вътрешнофирмената среда. Той надгражда класи-
ческото изследване на генералното обкръжение (вж. т. 4), общата от-
раслова среда и отрасловите конкурентни сили (вж. т. 5) и вътрешно-
фирмената среда (вж. т. 6). Разработен на база на индуктивния под-
ход при оценяването на конкурентните възможности, предлага работа 
с три вида индикатори: 
a) Индивидуални индикатори. Това са двадесет единични (отделни) 
измерители на конкурентоспособността на фирмата, диференцирани 
съобразно структурата на конкурентната среда:  

• Индивидуални индикатори на генералното обкръжение: 
1) Индивидуален индекс Политико-правна среда 
2) Индивидуален индекс Икономическа среда 
3) Индивидуален индекс Социална среда 
4) Индивидуален индекс Технологична среда 

• Индивидуални индикатори на общата отраслова среда: 
5) Индивидуален индекс Икономически характеристики на отрасъла 
6) Индивидуален индекс Сила на доставчиците 
7) Индивидуален индекс Сила на купувачите 
8) Индивидуален индекс Конкуренция от продукти заместители 
9) Индивидуален индекс Заплаха от нови участници 

• Индивидуални индикатори на отрасловите конкурентни сили: 
10) Индивидуален индекс Съперничество в отрасъла  
11) Индивидуален индекс Стратегически характеристики на отрасъла 
12) Индивидуален индекс Отраслови перспективи и привлекателност 

• Индивидуални индикатори на вътрешната среда на фирмата: 
13) Индивидуален индекс Общо фирмено управление 
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14) Индивидуален индекс Изследване и развитие 
15) Индивидуален индекс Производство и технологии 
16) Индивидуален индекс Маркетинг 
17) Индивидуален индекс Човешки потенциал 
18) Индивидуален индекс Разходи 
19) Индивидуален индекс Инвестиции 
20) Индивидуален индекс Финансово състояние 
Всеки от посочените двадест индивидуални индикатора (индекса) е 
първичен и статистически значим измерител на конкретно условие на 
конкурентната среда. 
b) Тематични индикатори. Това са четири групи от свързани индиви-
дуални индикатори, които представят специфичен аспект на конку-
рентните възможности на фирмата Предлагат обобщени оценки на 
четирите компонента на конкурентната среда: 
1) Тематичен индекс Генерално обкръжение 
2) Тематичен индекс Обща отраслова среда 
3) Тематичен индекс Отраслови конкурентни сили 
4) Тематичен индекс Вътрешна среда на фирмата 
Всеки от посочените четири тематични индикатора има по-висока сте-
пен на комплексност в сравнение със съставящите го ндивидуални 
индикатори.  
c) Интегрален индикатор. Представлява сложен измерител на фир-
мените конкурентни възможности – Интегрален индекс на конкурен-
тоспособността на фирмата. Образува се чрез агрегиране на горепосо-
чените четири тематични индикатора и се явява обобщаваща оценка 
на множеството характеристики на генералното обкръжение, общата 
отраслова среда, отрасловите конкурентнит сили и вътрешнофирме-
ните условия. Характеризира се с висша степен на комплексност.  
В Интегралния индекс на конкурентоспособността на фирмата данни-
те за конкурентните възможности претърпяват прогресивно усложня-
ване, като от оценки на единични (елементарни) характеристики на 
конкурентната среда се превръщат в комплексна информация за 
фирмените конкурентни възможности.  
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Разработването на интегрален индекс на конкурентоспособността на 
фирмата може да извърши по следващия алгоритъм41: 

1 етап: Определяне на теоретичната рамка. Създаване на база за под-
бор и комбиниране на тематичните измерители на фирмените конку-
рентни възможности. Състои се в изясняване на същността на конку-
рентоспособността като сложно и многопластово понятие, дефиниране 
на неговите съставни компоненти, определяне на критерийте за под-
бор на оценъчните показатели. В резултат от действията на този етап 
се получава цялостна концепция за разработвания Интегрален ин-
декс.  
2 етап: Подбор на данните. Извършва се избор на показателите за 
оценяване на конкурентоспособността на фирмата. Работата се базира 
на вече определената (на 1 етап) теоретична рамка и предполага 
стремеж към предпазване от излишна субективност. С оглед на лип-
сата на достатъчно количествено измерими (твърди) данни за всички 
конкурентни възможности, подборът на данните трябва да включва 
избор и на качествени (меки) оценки. Като общи критерий за качество 
на данните може да се посочат значимостта, измеримостта, съответст-
вието с оценяваната област, взаимовръзката, достъпността, стабил-
ността, възможността за заместване42. 

3 етап: Оценка и заместване на липсващите данни. Представлява 
обосноваване на подходи за изчисляване на Интегралния индекс на 
конкурентоспособността на фирмата при липсващи данни за външно-
то обкръжение или вътрешната среда. Според вида на липсата – дан-
ните липсват напълно произволно (Missing completely at random – 
MCAR), данните липсват на случаен принцип (Missing at random – 
MAR) или данните липсват на неслучаен принцип (Not missing at 
random – NMAR) – може да се използва една от следващите три въз-
можности: единично заместване със средна/мода/медиана за отрасъла 
(при MCAR, MAR и NMAR), множествено заместване по алгоритъма 
„Монте Карло“ (при MCAR, MAR и NMAR) или изпускане на липсва-
щите оценки (в случаите на NMAR). Заместването на липсващите 
данни въвежда контролирана субективност и ограничава изпозлване-
то на скъпи проучвания. 

                                                           
41 Салчев, П. (2010) Интегрален болничен бенчмарк индекс. Методология и практи-

ческо приложение – София, с. 132 и следв.; Тодоров, Т. (2011) Конструиране на 
интегрален показател за измерване на динамиката и тенденциите в изменението 
на заетостта и безработицата – в „Икономически алтернативи, изд. на УНСС, бр. 
6, с. 67 – 86. 

42 Салчев, П. (2010) Интегрален болничен бенчмарк индекс. Методология и практи-
ческо приложение – София, с. 133. 
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4 етап: Използване на многовариантен анализ. Това е изследване на 
цялостността на показателите в състава на Интегралния индекс на 
конкурентоспособността на фирмата. Включва анализ на изчерпател-
ността и структурата на набора от показатели, които описват сложния 
комплекс от генерално обкръжение, отраслова среда и вътрешнофир-
мени условия. Провеждането му обикновено се базира на експертни 
мнения, но може да включва също клъстър анализ – метод за класи-
фициране на голям обем информация в подходящи сравними групи. 
Получените резултати от многовариантния анализ предпоставят оп-
ределянето на значимостта и агрегацията на данните в Интегралния 
индекс на конкурентоспособността. 
5 етап: Нормализиране. Създаване на сравнимост между всички дан-
ни в състава на Интегралния индекс на конкурентоспособността на 
фирмата чрез превръщане на оценките на всички тематични индика-
тори в обща мерна единица. Подходящ метод за нормализиране е ми-
нимално-максималната нормализация (min-max method) по модела:  
  ( )

( ) ( )nn

nn
n

xmin - xmax
xmin - )(x  I =

 
 
(1) 

Където: 
In нормализирана стойностна оценка на даден тематичен ин-

дикатор n (n = 1 ÷ 4) 
xn стойностна оценка на даден тематичен индикатор n  
min (xn) най-малка нормализирана стойностна оценка на даден те-

матичен индикатор n  
max 
(xn) 

най-голяма нормализирана стойностна оценка на даден те-
матичен индикатор n  

В резлтат на минимално-максималната нормализация (min-max 
method) оценките на четирите тематични индикатора се трансформи-
рат в стойности в интервала от нула до единица (вкл).  
В Таблица 5. са представени нормализираните стойностни оценки на 
четирите тематични индикатора в състава на Интегралния индекс на 
конкурентоспособността на фирмата. Данните са получени след при-
лагане на формула (1) към оценките на генералното обкръжение (вж. 
т. 4), общата отраслова среда и отрасловите конкурентни сили (вж. т. 
5) и вътрешната среда на фирмата (вж. т. 6).  
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Таблица 5. 

№ ТЕМАТИЧЕН ИНДИКАТОР ОЦЕНКА НОРМАЛ. 
ОЦЕНКА 

1 Тематичен индекс  
ГЕНЕРАЛНО ОБКРЪЖЕНИЕ  

2.10 0.275 

2 Тематичен индекс  
ОБЩА ОТРАСЛОВА СРЕДА 

2.15 0.288 

3 Тематичен индекс  
ОТРАСЛОВИ КОНКУРЕНТНИ СИЛИ  

2.45 0.363 

4 Тематичен индекс  
ВЪТРЕШНА СРЕДА НА ФИРМАТА 

3.10 0.525 

6 етап: Претегляне и агрегиране на тематичните индикатори. Извър-
шва се определяне на значимостите (относителните тежести) и подхо-
дящо обединяване на тематичните индикатори, компоненти на Ин-
тегралния индекс на конкурентоспособността на фирмата. За подход 
при претеглянето освен експертните мнения, може да се изпозлва 
факторният анализ (factor analysis – FA), анализът на групираните 
данни (data envelopment analysis – DEA) и моделът на ненаблюдава-
ните компоненти (unobserver components models – UCM). За обединя-
ване сред приложимите методи са линеарната, геометричнта и мул-
тикритериайлната агрегация. Лесноприложим способ за агрегиране 
се предлага от радиалното пространство – континуум с n-броя (в слу-
чая четири) измерения, всяко от които представлява множество въз-
можни оценки на съответен Тематичен индикатор. В радиалното 
пространство оценката на Интегралния индекс на конкурентоспособ-
ността на фирмата се изчислява по формулата: 

  

( ) ( ) ( )[ ]
2

44  3333  2222  11 
n

360sin 
  Ik Ik  Ik Ik  Ik Ik  ICCI

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ °

××+×+×=
 

 
(2) 

Където: 
ICCI Интегрален индекс на конкурентоспособността на фирмата  

(Integrated Company Competitiveness Index – ICCI)   
k1 ÷ k4 значимости (относителни тежести) на четирите тематични 

индекса  
I1 ÷ I4 нормализирани стойностни оценки на четирите тематични 

индекса 
sin 
(360º/n) 

измерител на корелацията между тематичните индикатори  
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Интегралният индекс на конкурентоспособността на фирмата в ради-
алното пространство се визуализира с радарна графика – четириъ-
гълна фигура, която се описва с линиите, свързващи нормализирани-
те стойностни оценки на тематичните индикатори. (Множителят 
sin(360º/n):2 измерва половината от синуса на ъгъла, който сключват 
всеки два съседни тематични индикатора.) Площта на споменатата 
фигура представлява оценка на разработвания Интегрален индекс на 
конкурентоспособността на фирмата. Колкото по-близо до началото на 
четирикоординатната система са нормализираните стойности на те-
матичните индикатори, толкова по-малка е общата площ на фигурата, 
т. е. толкова по-ниски са конкурентните възможности на фирмата. И 
обратно – колкото по-отдалечени от координатното начало са стойнос-
тите на тематичните индикатори, толкова по-голяма e площта на фи-
гурата и респективно по значими са фирмените позиции в конкурен-
цията.  
Въз основа на гореопределените обобщени оценки на генералното об-
кръжение (вж. т. 4), общата отраслова среда (вж. т. 5), отрасловите 
конкурентни сили (вж. т. 5) и вътрешната среда на фирмата (вж. т. 6), 
както и на допускането за еднаква значимост на трите компонента на 
заобикалящата среда – по 0.20, и на относителна тежест на вътрешни-
те условия – 0.40, Интегралният индекс на конкурентоспособността се 
изчислява след заместване по формула (2). За улеснение данните са 
предварително обработени в Таблица 6. 

Таблица 6. 

№ ТЕМАТИЧЕН ИН-
ДИКАТОР 

ЗНАЧИ-
МОСТ 

НОРМАЛ. 
ОЦЕНКА 

ПРЕТЕГЛЕНА 
НОРМАЛ. ОЦЕНКА 

 (In) (kn) (In) (kIn) 
1 Тематичен индекс  

ГЕНЕРАЛНО ОБК-
РЪЖЕНИЕ 

0.20 0.275 0.055 

2 Тематичен индекс 
ОБЩА ОТРАСЛОВА 
СРЕДА 

0.20 0.288 0.058 

3 Тематичен индекс  
ОТРАСЛОВИ 
КОНК. СИЛИ 

0.20 0.363 0.073 

4 Тематичен индекс 
ВЪТРЕШНА СРЕДА 
НА ФИРМАТА 

0.40 0.525 0.210 

Интегралният индекс на конкурентоспособността на фирмата е: 
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Стойността на Интегралния индекс на конкурентоспособността на 
фирмата не е абсолютна величина – тя зависи от броя на тематичните 
индекси, тяхната индивидуална значимост и пространственото им 
разположение. Максимлната стойност на Интегралния индекс при че-
тири тематични индекса, еднаква тежест (equal weighting – EW) и 
последователност, която съответства на номерацията в Таблица 6., 
възлиза на 0.09375. 
На Фигура 1. е показана графика на Интегралния индекс на конку-
рентоспособността на фирмата. На същата фигура с непрекъсната ли-
ния е Интегралният индекс на конкурентоспособността на фирмата, 
който илюстрира информацията от Таблица 6. За сравнение с пунктир 
е онагледен идеален Интегрален индекс на конкурентоспособността – 
при максимална оценка (1.00) и еднаква значимост (0.25) на всеки 
един от четирите тематични индекса. 

Фигура 1. 

 
Легенда: Ос 1: Тематичен индекс ГЕНЕРАЛНО ОБКРЪЖЕНИЕ; Ос 2: 
Тематичен индекс ОБЩА ОТРАСЛОВА СРЕДА; Ос 3: Тематичен ин-
декс ОТРАСЛОВИ КОНКУРЕНТНИ СИЛИ; Ос 4: Тематичен индекс 
ВЪТРЕШНА СРЕДА НА ФИРМАТА 
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Макар че на теория няма ограничение за броя на тематичните индек-
си, които изграждат състава на Интегралния индекс на конкурентос-
пособността на фирмата (и се илюстрират с оси на радарната графи-
ка), то практиката показва, че при повече от осем индекса (и респек-
тивно радарни оси) възприемането и интерпретирането на информа-
цията се затруднява. 
7 етап: Устойчивост и чувствителност. Разкрива се стабилността на 
оценката на Интегралния индекс на конкурентоспособността на фир-
мата при промяна в състава на тематичните индикатори, последова-
телността на тяхното подреждане или относителната им тежест. Пос-
тигането на устойчивост се базира на резултатите на анализа на чувс-
твителността, т. е. на оценяването на влиянието на отделните източ-
ници на несигурност върху вариациите на оценката на Интегралния 
индекс.43  

8 етап: Връзка с реалните данни. Осигуряване на възможност за де-
композиране на Интегралния индекс на конкурентоспособността на 
фирмата с цел анализ на силните и слабите страни в конкуренцията. 
При това се установява влиянието на всяка група характеристики – 
на външното обкръжение и на вътрешната среда – върху фирмената 
позиция на пазара. За разширяване на използването на споменатия 
Индкекс графичното му представяне може да се допълни с графики 
на лидерите, средното ниво в отрасъла, преките конкуренти.44 

9 етап: Връзки с други променливи. Устяановяване на корелация 
между Интегралния индекс на конкурентоспособността на фирмата и 
други бизнес показатели, както и оценяване чрез регресионен анализ 
на силата на корелацията.  
Интегралният идекс на конкурентоспособността на фирмата предлага 
комплексна представа за възможностите в конкуренцията, като син-
тезира характеристиките на генералното обкръжение, общата отрас-
лова среда, отрасловите конкурентни сили и вътрешнофирмените па-
раметри. Той обобщено оценява и визуализира влиянията на двадесет 
индивидуални показателя с различен произход, предварително гру-
пирани в четири тематични индикатора. Създава цялостна, но и де-
тайлна информация за конкурентната срреда и нейните влияния. Ка-
то ограничение на Интегралния индекс може да се посочи това, че не 
позволява да се детайлизира информацията за фирмените силни 

                                                           
43 Салчев, П. (2010) Интегрален болничен бенчмарк индекс. Методология и практи-

ческо приложение – София, с. 140. 
44 Салчев, П. (2010) Интегрален болничен бенчмарк индекс. Методология и практи-

ческо приложение – София, с. 141. 
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страни и слабости на ниво, по-ниско от нивото на тематичните инди-
катори. 
Интегралният индекс на конкурентоспособността на фирмата е много 
подходящ за сравнителни изследвания между реалната (вж. непре-
къснатата линия на Фигура 1.) и идеалната (вж. пунктираната линия 
на Фигура 1.) конкурентоспособност; за междуфирмени сравнения при 
ограничен брой фирми; за бенчмаркинг на конкурентоспособността на 
фирмите в клъстър. Може да се използва за разработване на управ-
ленски решения на макро, отраслово и микрониво.  

Заключение 
Конкурентоспособността на фирмата е многопластово знание за инди-
видуалните възможности в конкуренцията. Тя представя фирмените 
силни страни и слабости в конкурентната състезателност на даден па-
зар в конкретно време. Характеризира способността за устойчиво и 
дългосрочно произвеждане на продукция, сравнителната (спрямо 
конкурентите) пазарна позиция, изграждането и поддържането на 
конкурентни възможности. Конкурентоспособността е знание за адап-
тивността на фирмата към промените в макрообкръжаващата заоби-
каляща среда и отрасъла, както и за потенциала за използване и про-
тивопоставяне на конкурентните сили на доставчиците, клиентите, 
продуктите-заместители; въплъщава множество параметри на вът-
решнофирмената среда – управление, изследване и развитие, произ-
водство, маркетинг, персонал, инвестиции, финансово състояние. За 
оценяване на различни аспекти на конкурентоспособността в теорията 
и практиката се разработват множество способи.  
Комплексната оценка на конкурентоспособността на фирмата разкри-
ва характера и силата на индивидуалнит конкурентни предимства и 
недостатъци в конкурентцията. Тя синтезира влиянията на множест-
во фактори с произход от външното обкръжение или вътрешната сре-
да. Оценява влиянията, които условията на конкурентнтата среда – 
генерално обкръжение, обща отраслова среда, отраслови конкурентни 
сили и вътрешна среда – оказват върху фирмения пазарен успех. 
Интегралният индекс на конкурентоспособността на фирмата агреги-
ра двадесет индивидуални показатели на конкурентните възможнос-
ти, обобщени в четири тематични индекса – Генерално обкръжение, 
Обща отраслова среда, Отраслови конкурентни сили и Вътрешна сре-
да. Това е развитие на традиционната оценъчна методика в условия 
на глобализирана икономика и сложни взаимоотношения между про-
изводители, търговци, клиенти и държавни институции. Разкрива ха-
рактера и силата на фирмените предимства и слабости в конкуренци-
ята, като позволява разнообразие от бизнес приложения – изследване 
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на динамиката на конкурентоспособността на дадена фирма, между-
фурмени сравнения на конкурентоспособността, оценка на влиянията 
на макрообкръжаващата и на отрасловата среда върху индивидуал-
ния успех. Конструиран по стандартизиран алгоритъм, подлежи на 
модифициране съобразно промяната на критичните фактори за кон-
курентен успех 
Комплексната оценка на конкурентоспособността на фирмата иден-
тифицира проблеми и предпоставя решения при изследване на ефек-
тивността и прогнозиране на развитието.  
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Abstract: The survey includes a study of the potential for 
sustainable tourist development of Botevgrad Municipality and 
the opportunities for destination management. The main accents 
are focused on theoretical formulations as system methods for 
territorial development of tourist destination, implementation of 
European indicators and criteria for sustainable tourist 
development in local level and practical researches which 
includes proposals for tourist microzoning of Botevgrad 
Municipality, brand Botevgrad creation, improvement of 
administrative capacity and infrastructure, attractive tourism 
products supply. The proposals are on the basis of the 
sustainable tourism potential of Botevgrad Municipality. Their 
aim is to contribute to the transformation an industrial 
municipality into an attractive tourist destination. 
JEL Classification: Q 26, Q 56, Q 10, R 58. 
Key words: sustainable development; tourist resources; regional 
development; branding; tourist zoning. 

Въведение 
Община Ботевград на настоящия етап е неразпознаваема като турис-
тическа дестинация. Туристическите ресурси не се използват ефек-
тивно. Повечето туристически обекти не са достатъчно добре разрабо-
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тени. Липсва цялостна продуктова политика на местно ниво. До скоро 
туризмът не е бил в приоритетите за развитие на община Ботевград, 
но предвид волята и целенасочените действия на настоящото общинс-
ко ръководство, както и възможностите на района за устойчиво му и 
комплексно развитие, а не само като силно индустриализирана общи-
на, както и перспективите за участие в проекти и привличане на ин-
вестиции, темата става все по-актуална. До момента подобни изслед-
вания не са правени, въпреки че туризмът фигурира в програмните и 
стратегически документи на общината. С оглед на това е необходимо 
задълбочено изследване на възможностите за устойчиво развитие на 
туризма, в т.ч. прилагане на утвърдени методики и европейски прак-
тики.  
Изследователската цел на настоящият труд е предлагане на меха-
низми за устойчиво туристическо развитие на местно ниво въз основа 
на анализ и оценка на ресурсния потенциал в община Ботевград  
Обект на изследване е устойчивото развитие на туризма в община Бо-
тевград и позиционирането ѝ като атрактивна туристическа дестина-
ция. Съхранената природа, растителното и животинско разнообразие, 
както и защитените зони са основна предпоставка за развитие на 
планински, приключенски и екотуризъм. Историческите и религиозни 
паметници са основа за комплексно предлагане на културен и рели-
гиозен туризъм. Ресурсите на община Ботевград все още не се използ-
ват рационално за устойчиво развитие на алтернативни видове тури-
зъм, въпреки кръстопътното разположение на региона и добрата 
транспортна достъпност със столицата. Предмет на изследване са про-
учването, анализът и дефинирането на възможностите за устойчиво 
туристическо развитие на местно ниво и създаване на регионален ту-
ристически бранд. 
За постигане на изследователската цел е използвана съвкупност от 
общонаучни и частни методи, съответстващи на интердистциплинар-
ния и хетерогеннен характер на изследването: методи на анализ и 
синтез, камерален метод (литературен обзор, официални информаци-
онни източници и др.), картографски метод (за пространствен анализ 
на изследваните обекти и явления в пределите на проучваната общи-
на), географски методи на изследване: пространствен анализ на ре-
сурсния потенциал, локализиране на изследваните обекти, както и 
картиране за създаване на изходни данни за обекти, предмет на из-
следването, чрез използване на георгафски информационни системи 
/ГИС/.  
Основните подходи са системният, свързан със системния характер на 
териториалната система за отдиха и туризма /ТСОТ/ на местно ниво и 
емпиричният, използван за набиране на необходимата по обем и ха-
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рактер, първична количествена и качествена информация. Използва-
ните методи на изследване стъпват на дедуктивен подход. Използва-
ни са още подход на проучвания и систематизиране на информация 
на литературни източници и планови документи; набиране, обработ-
ка, систематизиране и интерпретиране на статистически данни и до-
кументи; метод на критичния анализ и експертна оценка; метод на 
сравнителния анализ; научен анализ и синтез; теренно наблюдение.  
Защитаваната изследователска теза е, че постигането на устойчиво 
развитие на туристичека дестинация на местно ниво е възможно само 
при системно използване и прилагане на критериите и показателите 
за анализ и оценка на туристическия потенциал, ясно дефиниране и 
следване на стратегическите цели и приоритети за устойчивото разви-
тие за развитие на туристическа дестинация Ботевград.  
Основните проблеми и ограничения са свързани с липсата на базова 
информация за туристическите ресурси и обекти на територията на 
общината, доставчиците на услуги и състоянието на туристическото 
предлагане, както и липса на данни за броя посетители с цел тури-
зъм. Пълната липса на научно-изследователски проучвания и налич-
на статистическа информация възпрепятства изготвянето на задълбо-
чени анализи. Липсата на традиции в областта на туризма и факта, 
че никога преди това общината не е работила целенасочено за разви-
тието на сектора, се оказаха друг сериозен ограничителен фактор, тъй 
като все още няма актуализирани регистри на категоризираните ту-
ристически обекти, липсва достатъчно статистическа информация, а 
наличната е частична и показва, че все още съществена част от турис-
тическите обекти са в сивия сектор. 

Теоретични постановки за устойчиво развитие на туристическа 
дестинация Ботевград 
Устойчивото туристическо развитие на община Ботевград е фокусира-
но върху системния подход на изследване, включващ елементите на 
териториалната система на отдиха и туризма, прилагането на утвър-
дени европейски критерии и показатели за устойчивост и разработва-
не на схема за туристическо микрорайониране, с цел уникално пози-
циониране и създавене на имидж на туристическа дестинация, въз 
основа на местните ресурси, условия и ограничения.  

1. Териториална система на отдиха и туризма 
Териториалните системи на отдиха и туризма (ТСОТ) са утвърдени 
като възможност за прилагане на системен подход при комплексните 
туристически изследвания. Целта е, чрез изследване на отделните 
елементи и структури на системата, да се спомага за формиране на 
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изводи за цялата система. Целта е, чрез изследване на отделните 
елементи и структури на системата, да се спомага за формиране на 
изводи за цялата система. За изясняването структурата на ТСОТ е 
направена съпоставка между най-значимите модели, описани от 
автори от края на 70-те години на миналия век до наши дни. На база 
на проведеното изследване е отчетено, че пространствения мащаб на 
влияние изисква специфичен подход и методика, респективно набор 
от съответни критерии и показатели за оценка. В тази насока моделът 
на Бухалис (2013) отразява най-добре сложната и комплексна външна 
среда и факторите на влияние върху туристическата система (Фиг. 1).  

Фигура1. Концептуална рамка за анализ на туристическата система 

 
Източник: Buhalis, D. Tourism Analysis Framework, 2013. 

2. Критерии и показатели за устойчиво туристическо развитие на 
местно ниво 
Концепцията за устойчиво развитие предвижда икономически растеж, 
който е в състояние да задоволи нуждите на съвременното общество от 
благосъстояние (с всичките негови социално-демографски и здравни 
особености) в дългосрочен план, без да лишава бъдещите поколения 
от възможността да задоволят своите нужди. По-конкретно устойчиво-
то развитие предполага да се избират и насърчават стратегии за ико-
номическо развитие на местно ниво, съобразени с опазването и подоб-
ряването на околната среда и биологичното равновесие на Земята. Ус-
тойчивото развитие има различни аспекти – управленски, икономи-
чески, екологични, социални. В съответсвие с това често се говори за 
три цели на устойчиво развитие: екологична цялост, екоефективност и 
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екосправедливост. Без справедливото разпределение на ресурсите и 
възможностите между всички членове на дадена общност, устойчиво 
развитие е невъзможно.  
От иконочическа гледна точка Концепцията за устойчиво развитие се 
основава на определението на доходите. Икономическият подход от 
една страна се явява стълб на Концепцията за устойчиво развитие 
при прилагане на местни политики, като в същото време тази кон-
цепция позволява по друг начин да се разглежда понятието "иконо-
мическа ефективност". 
Развитието на социалната съставяща на Концепцията за устойчиво 
развитие е станало фундаментална идея за съблюдаване на правата 
на бъдещите поколения. При устойчиво туристическо развитие на 
местно ниво, следва да се отчита социалният фактор и зачитането на 
местните традиции и ценности, особеностите на социо-културната сре-
да и да се редуцират до минимум възможни конфликти между турис-
ти и местната общност.  
От екологична гледна точка устойчивото развитие на местно ниво 
трябва да обезпечава стабилност на биологическите и физичните сис-
теми, с които разполага природната среда в дадената община. Особено 
значение има жизнеспособността на локалните екосистеми, от които 
зависи глобалната стабилност на биосферата като цяло.  
Европейската системата от показатели за устойчиво развитие на ту-
ризма /ETIS/ е разработена като инструмент за устойчиво туристичес-
ко развитие, който всяка дестинация може да използва и прилага без 
някакво специално обучение. Тя може да бъде полезна при проследя-
ване на развитието на дестинацията и да подсигури по-добри управ-
ленски решения, както и да повлияе провеждането на адекватни по-
литики. Внедряването на показатели за устойчиво развитие на местно 
ниво на ETIS има разнообразни предимства и ползи: ръководство в 
помощ на местното самоуправление в усилията за мониторинг, управ-
ление и повишаване на устойчивостта на дадена туристическа дести-
нация; полезен инстурмент за проследяване на ефективността на дес-
тинацията и вземане на по-добри управленски решения, както и за 
въздействие върху съответните местни политики; системата се състои 
от група от показатели (27 основни и 40 допълнителни), набор от ин-
струменти и масив от данни; гъвкава система с възможност за интег-
риране със съществуващи вече системи за мониторинг на дестинации-
те, като основният принцип на системата е доброволност и споделяне-
то на отговорността, собствеността и вземането на решения за дести-
нацията. 
Извеждането на критерии и показатели за устойчиво развитие на мес-
тно ниво е насочено към изпълнение на основната цел на местните 
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туристически политики в община Ботевград, свързани с устойчиво 
развитие на туризма, като предлагаме 5 основни приоритета – 1) съз-
даване на туристически бранд Ботевград, маркетинг и реклама; 2) 
микрорайониране и развитие на регионален туристическия продукт; 
3) подобряване на общата инфраструктура и достъпността на средата; 
4) институционално развитие, координация и партньорство със заин-
тересованите страни; 5) устойчиво развитие на специализирани видо-
ве туризъм на територията на община Ботевград.  
Общият брой на включените в системата показатели, разглеждани 
като задължителни за наблюдение е 30, от които 3 се отнасят за уп-
равлението на дестинацията, 7 се използват за проследяване на ико-
номическите влияния, 10 са за социо-културните влияния и 10 за еко-
логичните влияния. Използването на тези показатели е приложимо 
при мониторинг и оценката на местни програми, планове и стратегии. 
Те представляват тясно свързани дейности, но с различно съдържа-
ние. Мониторингът преди всичко предоставя информация, докато 
оценката степенува и определя значението на тази информация. Мо-
ниторингът е периодичен редовен преглед на осъществени дейности, 
използвани ресурси и постигнати резултати. Оценката се фокусира 
върху постиженията, ефектите и ефективността.  

3. Принципи и критерии за туристическо райониране и 
микрорайониране 
Началото на развитието на туристическото райониране у нас е поста-
вено още през през 60-те до 80-те години, когато са разработени над 10 
схеми на национално ниво с академична или териториално-
устройствена насоченост, както и по-късни публикации (Бъчваров и 
Еврев 1991, 1992; Маринов, 1988; Groters, 2002; Fridgen, 1992) и др. В 
практиката на устройственото планиране на туризма, където туристи-
ческото райониране е представено като „териториална основа за пла-
ниране на отдиха и туризма“, е възприета идеята за наличието на 
„бруто туристически територии“ (туристически райони в широк сми-
съл, както се изисква от Закона за туризма) и „нето туристически те-
ритории“, включващи ареалите с по-значителен и компактен потен-
циал за развитие на туризма, в които се оформят местни туристически 
дестинации. Подобно определяне на активна зона и спомагателна зо-
на в рамките на района се наблюдава и в други проучвания.  
В научната литература се откриват различни класификации на под-
ходите при очертаването на туристическите райони. Така например, 
според Groters (2002, по Fridgen, 1992) подходите могат да бъдат:  

• определяне на райони въз основа на сходни географски харак-
теристики и климатични условия;  
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• очертаване на райони с административно или политически оп-
ределени граници за целите на планирането;  

• обособяване на райони на базата на общо историческо развитие 
и традиции.  

Въз основа на анализ на редица източници Маринов (1988) класифи-
цира подходите към туристическото райониране като:  

• ресурсен подход – туристическият район се разглежда като те-
ритория с наличие на туристически ресурси (използвани или 
потенциални);  

• отраслов подход – туристическият район се смята за отраслов 
икономгеографски район и основно внимание се отделя на спе-
циализацията в туристическото обслужване. Туристическият 
район е само такава територия, в която туризмът се е превър-
нал в специализиращ отрасъл, с който тя участва в територи-
алното разделение на труда.  

• социално-географски подход – в този случай туризмът се разг-
лежда не като стопански отрасъл, а като дейност на човека, ка-
то една от формите на отдиха. Разкриването на подобни соци-
ално-географски райони се основава предимно на движението 
на туристическите потоци или на разпределението на потреб-
ностите.  

Според Smith (1989) основните подходи и обособените в резултат на 
прилагането им райони са:  

• Априорни – очертават се от изследователи, проектанти или от 
публичните власти, често произволно и интуитивно, без пред-
варително формулирани критерии и методика. Много често то-
ва са съществуващи политически или административни едини-
ци, които се маркетират на туристическия пазар с наложеното 
или с ново име.  

• Хомогенни – обособени на основата на сходства, които са уста-
новени обективно, по предваритело зададен набор от критерии. 
Най-често такива райони са туристически усвоени крайбрежия, 
планини и др.  

• Функционални – установени на основата на връзките между 
отделните териториални елементи, общи дейности, наложени 
форми на взаимодействие и обмен или модели на туристическо 
поведение.  

Предвид основната цел на създаването на туристическото микрорайо-
ниране – развитие и маркетинг на регионалния туристически про-
дукт, избраният подход предполага създаването на хомогенни райони 
за постигане на онази уникалност и идентичност, която предопределя 
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избора на туристите, като се отчитат както географската среда и осо-
беностите в историческото развитие, така и териториалния обхват на 
естествено формирали се пространствени туристически образувания и 
административни граници на землищата. Отправна точка за опреде-
ляне на маркетинговите туристически райони на местно ниво и тех-
ния обхват и специализация са наличните схеми на туристическо ра-
йониране от миналото, научни публикации по въпроса за туристичес-
кото райониране основните изисквания и критерии, приложени при 
очертаването на туристическите райони, в изпълнение на настоящата 
задача, се свеждат до:  
Териториалният обхват на предложените райони да съответства на 
реалните измерения на туристическото развитие (включително на 
съществуващите организационни структури) и/или на разкрития ту-
ристически потенциал;  

• Атрактивност – наличие на значими атракции (експонирани 
или потенциални), осигуряващи достатъчно богато „меню“ на 
туристическото предлагане, което прави възможно създаването 
на комплексен туристически продукт (продуктов микс) и може 
да задържи посетителите поне няколко дни;  

• Инфраструктурна обезпеченост – районите предлагат или са с 
потенциал да развият комплекс от туристически услуги и съот-
ветната инфраструктура за нуждите на туристите и на турис-
тическия бизнес;  

• Хомогенност – относително сходство на природните и социално-
икономическите условия, ресурсния потенциал и продуктовата 
структура, въз основа на което очертаните райони да имат ре-
гионална идентичност (да бъдат възприемани като цялостни 
единици от големи пазарни сегменти, от местните власти, от 
туристическия бизнес и туристическите асоциации и сдруже-
ния);  

• Териториална цялостност (компактност) – не се допуска тери-
ториална разпокъсаност на района и/или припокриване с други 
райони;  

• Толерантност – стремеж да се запази териториалната цялост-
ност на съществуващите регионални сдружения и други добро-
волни формирования между общини, когато това не влиза в 
противоречие с горните критерии.  

II. Анализ и оценка на туристическия потенциал на община 
Ботевград 
Анализът и оценката на туристическия потенциал за устойчиво ту-
ристическо развитие на община Ботевград обхваща проучване на 
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външните и вътрешните фактори на средата, които влиятат върху 
развитието на туризма, както и анализ и оценка на ресурсния потен-
циал, с който тя разполага (туристически, материални, човешки, фи-
нансови ресурси). Ресурсната осигуреност на общината е разгледана в 
под формата на отделни подсистеми от ТСОТ и представена чрез ана-
лиз и оценка на туристическите ресурси: природни и антропогенни и 
условията за развитие на туризма; състояние на наличната матери-
ално-техническа база (МТБ); достъпност и атрактивност на туристи-
ческите обекти и маршрути. 

Анализ и оценка на средата и туристическите ресурси в община 
Ботевград 
Проучени са положителните и отрицателни политически, икономиче-
ски, социо-културни и екологични влияния на туризма, както и тех-
нологични фактори, свързани със съвременното развитие на туризма, 
някои тендеции в развитието на сектора и потребителското поведение.  
Вътрешните фактори обхващат местоположеинето и добрата транс-
портна достъпност на дестинацията; икономическа характеристика, 
чийто добри показатели влияят отрицателно върху предприемачест-
вото в туризма; демографската характеристика, която е повлияна от 
икономическата и социална ситуация в страната, но показателите са 
над средните; характеристиките на образованието на местно ниво и 
наличието на учебни заведения в по-големите населени места; 
състоянието на здравеопазването в общината, социалната структура и 
състоянието на комунално-битовите нужди, като е отчетен фактът, че 
честите аварии на водоснабдителната система в общината и недостига 
на водни ресурси в някои от селата се явяват основен ограничителен 
фактор за развитието на туризма. В резултат на направеното проуч-
ване е изяснено взаимодействието на туризма с останалите икономи-
чески отрасли в общината, интегрирането и ролята му в цялостната 
микроикономическа рамка. 
Туристическите ресурси са отъждествени най-общо с условията и фак-
торите, обуславящи туристическото развитие и въздействащи върху 
туристическия процес. Те се явяват съществена част от рекреационни-
те фактори на туризма. Отчетено като важно качество на туристиче-
ските ресурси, в контекста на устойчивото развитие е, че след изпол-
зването им от туристите, техните качества се запазват, не се губят или 
унищожават и тяхното усвояване следва да огтоваря на условията за 
ползване на ресурсите изобщо: техническа осъществимост, икономиче-
ска необходимост, социална потребност и достатъчна проученост. (Во-
денска, Асенова, 2011) 
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Анализът на природните ресурси показва, че община Ботевград има 
предимно благоприятно географското положение, мек климат и добра 
транспортна достъпност което, предполага успешното развитие на 
разнообразни форми на туризъм, но има и ограничителни фактори, 
които оказват негативно влияние: температурните инверсии и харак-
терните за Ботевградската котловина мъгли. Водните ресурси не са 
особено богати, но има възможности за риболовен туризъм. Община 
Ботевград разполага с богато биологично разнообразие, което обаче не 
е добре проучено и възпрепятства екотуристическото предлагане. За-
щитените територии защотиените зони, включени в Европейската 
мрежа Натура 2000 също имат ограничено значение за туризма. 
Антропогенните туристически ресурси са създадени от човека и прите-
жават качества за задоволяване на лечебни, рекреативни, познавател-
ни, делови или развлекателни потребности, поради което привличат 
туристите. Община Ботевград разполага с разнообразни обекти на ме-
териалното културно наследство: археологически, исторически и рели-
гиозни. Малка част от тях обаче са достатъчно атрактивни и достъпни 
за туристите, което налага необходимост общинското ръководство да 
предприеме мерки за подобряване на фукнционирането им. 
Атрактивни културно-исторически паметници от ботевградско са: Ис-
торически музей Ботевград, Часовниковата кула, Паметник-
костницата на ботевите четници, трите манастира, крепостта „Боже-
нишки урвич“. Потенциал за устойчиво развитие на културния ту-
ризъм след реставрация, подобряване на достъпността и туристическа 
интерпретация имат археологически обекти като средновековни чер-
кви и манастири на териорията на общината, останки от крепости и 
др. Потенциал за разитие има предлагането на атракции свързани 
със занаятите, както и изграждане на технологични приемни прост-
ранства в Исторически музей Ботевград, читалищата, градската биб-
лиотека и някои спортни обекти. 
Събитията от календара на общината са от ключова важност за попу-
ляризирането на региона като туристическа дестинация и могат да 
бъдат използвани като инструмент за популяризиране и налагане на 
туристическия бранд на Ботевград. Емблематични за общината са: 
Дефилирът на духовата музика и мажоретните състави, Великденски 
събор Ботевград, Приключенски многобой Ботевград, Фестивал на 
бъчвата, Денят на Ботев и на загиналите за свободата и незави-
симостта на България.  

Методиката за оценка на туристическите ресурси е тясно свързана с ос-
новните приоритети на Стратегия „Европа 2020“ за устойчив растеж, 
чрез по-ефективно използване на ресурсите за насърчаване на по-
екологична и по-конкурентоспособна икономика и за приобщаващ рас-
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теж – постигане на социално и териториално сближаване чрез ефек-
тивно интеграционно териториално управление, основаващо се на раз-
криване и оценка на ресурсния потенциал на община Ботевград. В ос-
новата на методическата рамка е залегнала методика за оценка на 
културно-историческия потенциал на България (Попова, 2011), за раз-
работването, на която са използвани широкопопулярни в теорията на 
отдиха и рекреацията теоретико-методически постановки (Murphey, P. 
1985; Cffoper, C and Wanhill, S., 1997 и др.). Типовите критерии за ана-
лиз и оценка на ресурсите са свързани с някои основни количествени и 
качествени параметри на ресурсите: атрактивност, разнообразие, обем, 
териториален характер, необходимост от опазване.  
Необходимостта от ефективен мониторинг на развитието на специали-
зираните видове туризъм налага използване на съвременни методи 
на ГИС, създаващи бази данни, които да послужат за основа на срав-
нителен анализ на бъдещите динамични промени, както и възможно-
сти за клъстеризация (типология) на локалните административно-
териториални единици (общини) и териториални единици (селища, 
туристически комплекси и др.) за разкриване на пространствени не-
съответствия в съществуващото развитие на различните видове ту-
ризъм. Прилагането на методиката е свързано и с някои ограничения, 
най-вече по отношение на недостатъчната информационна обезпече-
ност със статистическа, нормативна, административна и маркетингова 
информация, което затруднява провеждането на системни и регуляр-
ни практически ориентирани проучвания, както и провеждане на мо-
ниторинг за развитието на специализираните видове туризъм.  

2. Материално-техническата база и условия за развитие на 
специализирани видове туризъм в община Ботевград  
Материално-техническата база на туризма представлява основно зве-
но в процеса на създаване, реализация и потребление на туристиче-
ския продукт. Категоризираните от общината места за настаняване са 
10 на брой. Броят им е ограничен и не са разпределени равномерно. 
Категоризираните заведения за хранене и развлечение (ЗХР) са дос-
татъчно на брой и се характеризират с разнообразие. Повечето от тях 
са с категории една и две звезди, но предлаганите условия и услуги 
надвишават нормативните изисквания за съответната категория. 
Систематизирана и анализирана е получената статистическа инфор-
мация, като са отчетени несъответствията между получените данни по 
време на проведените интервюта, работни срещи и срещи с фокус гру-
пи, с подадените справки от местата за настаняване и наличните данни 
в общинска администрация. Като ограничителни фактори са отчетени 
пълната липса на статистическа информация преди 2017 г. и липсата 
на контролни функции от страна на заинтересованите институции. 
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Общината има добра обезпеченост от спортни бази, които са сред ос-
новните причини за привличане на външни посетители най-вече към 
града. Този фактор би могъл да се ползва за задържане на посетители 
и по-мащабен туристически поток ако използването им се съчетае по 
време на престоя и с други атракции и прояви.  
На територията на общината липсват екопътеки и други тематични 
маршрути. Съществува потенциал за развитие на веломаршрути, но в 
момента общината не разполага с целенасочено създадени такива. 
Проучени са възможностите са в конфигуриране на шосейни и пла-
нински маршрути, както и комбинация между тях. Общината е част от 
маршрута Ком-Емине, което също може да бъде насърчавано, като да 
се популяризира планинско велотрасе, започващо от Своге – село 
Лесков дол – Ботевград/ село Литаково – Новачене.  
На територията на община Ботевград има условия за устойчиво раз-
витие на специализирани видове туризъм, които да се очертаят като 
приоритетни. Това са: 1) приключенски и екстремен, 2) спортен, 3) 
екологичен (екотуризъм), 4) селски туризъм, 5) планински пешеходен 
туризъм. Специализираните видове туризъм, които се очертават като 
съпътстващи за устойчивото туристическо развитие на община Ботев-
град са 1) културен и фестивален, 2) ловен и риболовен 3) доброволче-
ски туризъм.  
Възможностите за развитие на приключенски и екстремен туризъм на 
територията на община Ботевград са значителни и не изискват голе-
ми инвестиции, като в най-голяма степен се открояват конният и ве-
лотуризма. Нивото на развитие на местните предприемачи в предос-
тавянето на различните видове туристически продукти и услуги (ви-
дове туризъм), както и интеграцията между тях при предоставянето 
на съвместни продукти за търсещите нови изживявания, до голяма 
степен ще е решаващо относно реализирането на инициативата „Бо-
тевград – приключение на кръстопът“. Предлагане на туристически 
пакети за приключенски преживявания: наличието на традиции в 
съчетание с природните дадености са предпоставка за успешно промо-
тиране на туристически продукти за обучение и практикуване на 
скално катерене, конен туризъм, делтапланеризъм, велотуризъм, оф-
роуд възможности и др. Създаване на въжен парк и стена за катерене 
в съчетание със зона за скално катерене в района на с. Боженица, 
където има традиции и предпоставки за начално обучение и приклю-
ченски туризъм, както и в приключенски парк с въжена градина в 
традиционни крайградски зони за отдих като м. «Поп Нако» край с. 
Трудовец, биха привлекли, както местни, така и външни посетители. 
Конният туризъм се разглежда като част от приключенския туризъм. 
Потенциалът за неговото развитие на територията на община Ботев-
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град се обуславя от наличието на конна база „Здравец“ в близост над 
село Скравена и конна ферма „Пагане“ намираща се над село Боже-
ница. Територията на Община Ботевград има потенциал за разработ-
ването на множество маршрути за конни преходи. За постигане на си-
нергия е необходимо местните предприемачи и общината да си 
сътрудничат тясно, както при избора и маркирането им, така и за 
поддръжката им; изграждането на туристическа инфраструктура, 
цифровизирането им с GPS следи; заснемане на атрактивен снимков/ 
видео материал за публикуването му в общинската уеб платформа за 
туризъм за популяризиране им пред потенциалните потребители – 
гости и туристи. Втората посока е свързана с възможностите на пред-
приемачите да представят, управляват и продават в интернет предла-
ганите от тях продукти и услуги. Третата посока за развитие на кон-
ния туризъм е в пряка зависимост от активността между самите мест-
ни доставчици на туристически продукти и услуги, т.е. предлагането 
на конната езда от туроператори; местни хотели; къщи за гости, опе-
ратори в тийм билдинг; предлагащи приключенски формати и други. 
Устойчивото развитие на велотуризма е свързано със създаване на 
цялостна Велосипедна система на територията на общината с цел по-
зициониране и утвърждаване на Ботевград като велодестинация в 
национален и европейски план, както и създаване на специализира-
ни трасета за професионално и любителско практикуване на планин-
ско колоездене. 
Спортният туризъм има потенциал за развитие благодарение на 
съвременната спортна инфраструктура на открито и закрито. Силната 
страна на територията е във възможностите за алтернативни и разно-
образни форми на спортуване, които в по-малка степен са зависими от 
локална спортна инфраструктура: стрелба с лък по стационарна ми-
шена; здравословни практики на открито – йога, ци гун и други. При 
възможност за външно финансиране, силен посетителски интерес ще 
привлече изграждането на мултифункционална спортна зона, която 
може да включва игрище за баскетбол и/или волейбол, футбол на 
малки вратички, тенис маса и тенис на корт.  
Разнообразната природа на Община Ботевград, съчетание на полу-
планински, планински и равнинно-хълмист релеф, ѝ дава редица 
предимства за развитие на екотуризма в сравнение с конкурентни ту-
ристически райони. Защитените зони от Натура 2000, които попадат 
на територията на Община Ботевград предоставят възможности за 
наблюдения на птици и други животински видове, както и ботаниче-
ски турове. Възможности за наблюдение на птици предоставя ЗМ 
„Дренето“, района на с. Боженица в близост до катерачните скали, 
където гнездят редки видове и дори гр. Ботевград в района на яз. Ма-
ли лаг и паркът на Техническия колеж. Орхидеи и други интересни 
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видове се наблюдават в района на селата Боженица, липница и Елов 
дол. Край Елов дол има и местност, където могат да се намерят фоси-
ли, представляващи интерес за любители и колекционери на декора-
тивни камъни и вкаменелости. Районът на селата Липница и Боже-
ница предоставя възможности за съчетание със спелеотуризъм и ал-
пинизъм, включващ неблагоустроени пещери и катерачните скали, 
където гнездят интересни птици. В района на ЗМ «Дренето» и влаж-
ните зони на селата Гурково и Литаково могат да се наблюдават раз-
лични видове птици и дребни бозайниции. Местност „Мухалница“, с 
уникалната миграция на планинската жаба. Като специализиран 
екотуристически продукт може да се предложи Зоомаршрут в община 
Ботевград, който да вкючва посещение на Жабешкото блато, възмож-
ност за наблюдение и заснемане на жабите, след което групите да по-
сетят ЗМ „Дренето“ и влажните зони до с. Гурково за наблюдение на 
различни видове птици. Паркът на Техническия колеж и районът на 
яз. Мали лаг: предоставят също отлични възможности за орнитоложки 
туризъм. 
Селският туризъм може да се яви като преминаващ, т.е. престой в 
рамките на обиколен тур или като уикенд или дори една седмица 
престой. За развитие на планинския пешеходен туризъм определящ 
фактор е планинският ландшафт на региона. Близостта до столицата 
и добрата транспортна достъпност са предпоставка за интерес към 
планините в региона, но информация се намира трудно, а 
туристическите маршрути и пътеки, публикувани в интернет, се 
базират на лични открития на хора, които сами съставят маршрута си 
и сами откриват най-интересните места в планината, като за част от 
тях дори липсва информация. Община Ботевград разполага с голям 
потенциал за разработване на интересни туристически маршрути за 
велосипедни, конни и пешеходни туристически преходи. 
Потенциал за устойчиво развитие на културния туризъм след рестав-
рация, подобряване на достъпността и туристическа интерпретация 
имат археологически обекти като средновековни църкви и манастири 
на териорията на общината, останки от крепости и др., както и пред-
лагането на атракции, свързани със занаятите: „По пътя на бъчвата“ 
предлага демонстрация на производство на бъчви и въвличане на ту-
ристите в цялостния производствен процес; „Грънчарство и дърворез-
ба“ в с. Боженица“ – провеждане на занаятчийски пленери и ателие-
та; „Тайните на пчелите и пътя на меда“ – превръщане на подходящ 
пчелин в туристическа атракция, запознаване с производството на 
мед, живота на пчелите и дегустация на пчелни продукти; създаване 
на демонстрационен кът към цеха за производство на икони и об-
вързване с организирани посещения на Врачешия манастир; запозна-
ване с производствения процес на органични плодове и дегустация в 
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етно къта на „Яблена натура“. Фестивалният туризъм има потенциал 
да се развие в няколко направления: традиционни празници и събо-
ри; спортно-приключенски събития; екотуристически събития с при-
родна насоченост; събития с разнородна тематика, привличащи опре-
делен таргет туристи на територията на община Ботевград (мото 
събор, меден фест, изложеине на ретроавтомобили и др.). 
Качествен продукт за ловен туризъм се предлага на територията в 
Държавно ловно стопанство „Витиня“, но капацитетът на ловното сто-
панство е малък и това ограничава перспективата му за развитие. Ор-
ганизираните фото-сафарита са допълнителна атракция, предлагана 
в стопанството. Най-подходящи за риболов (включително спортен ри-
болов) в община Ботевград са язовир „Бебреш“ и едноименната река в 
района на с. Боженица. Значително по-малкият язовир „Мали лаг“ се 
е използвал за спортен риболов, бил е и зона за крайградски отдих, 
край него е функционирал и къмпинг, но сега тези възможности за 
привличане на туристи са изчезнали. За спортен риболов могат да се 
пригодят рибарници на територията на общината, както и микроязо-
вир Гурково, ако бъде почистен, стопанисван и зарибен. 
Доброволческият туризъм е свързан с традиции в доброволчеството, 
каквито на територията на община Ботевград все още няма, но по 
време на изследването е установено наличие на инициативни органи-
зации на местно ниво, които могат да участват в развитието му. Доб-
роволческият туризъм има потенциал да предизвика повишаване на 
чувството за съзнание, тъй като включва значителна промяна във 
възприятията на индивида за обществото, решаването на социални 
проблеми и има потенциала да промени възприятията на участници-
те за обществото на глобално и местно равнище. 

III. Предложение за туристическо микрорайониране на община 
Ботевград 
„Туристическо микрорайониране на община Ботевград“ включва раз-
работването на схема за туристическо микрорайониране на общината, 
което се мотивира от необходимостта за развитие на устойчив и кон-
курентоспособен туризъм, провеждане на местна туристическа поли-
тика, съобразена с териториалните особености и спецификата на раз-
личните части от общината и осъществяване на ефективен маркетинг. 
По този начин туристическите зони на територията на общината да 
станат разпознаваеми за потенциалните туристи и да могат да бъдат 
успешно промотирани както на вътрешния, така и на международния 
пазар.  
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1. Схема за туристическо микрорайониране на община Ботевград 
Въз основа на детайлното проучване на научна литература и планови 
документи, авторът е разработил схема на туристическото микрорайо-
ниране, включваща следните таксономични единици: туристическа 
зона, туристическо ядро, туристическо място и туристическа точка. 
Предложената схема за микрорайониране на община Ботевград отго-
варя на анализираните в първа глава основни принципи на туристи-
ческото райониране.  
Очертаването на границите е на административен принцип, като по 
този начин микрорайонирането има целеви характер и се улеснява 
използването му за нуждите на планиране и управление. То е ресурс-
но ориентирано и цели очертаване на хомогенни райони въз основа на 
сходства на природните и антропогенните туристически ресурси, като 
отчита и културната идентичност.  
Туристическата зона (tourist zone) е територия, на която има граница 
и определени правила. Тя може да обхваща територия на две и повече 
общини, но може да бъде и в границата на една община. Характерно 
за режимите на управление на зоната е, че на нейна територия не се 
разрешават дейности, застрашаващи туризма. Управлението е свър-
зано главно с безопасността на движение на туристите и осигуряване 
на бърза помощ, в случай на нужда.  
В границите на една туристическа зона, където има концентрирани 
по сходство туристически ресурси и условия за развитие на туризма, 
могат да се формират отделни туристическите ядра (tourist core area). 
Туристическото място (tourist location) е конкретен обект с 
историческо, културно, природно или туристическо значение. То се 
състои от сърцевинна част или ядро (конкретния паметник/ природен 
или туристически обект), буферна зона (озеленяване, парк, санитарно-
охранителна зона) и търговско-обслужваща зона (хранене, продажба 
на сувенири, санитарен възел, паркинг, каса и др.).  
Туристическата точка (vista point) обхваща гледката. При нея се пос-
тавя на охранителен режим именно гледката, а не конкретен обект. 
Съответно има възбрана за поставяне на съоръжения, които да скри-
ват гледката, да намаляват нейния обхват или да развалят загадката 
на мястото, когато става въпрос за светилище.  
На територията на община Ботевград могат да бъдат формирани три 
туристически зони, като в заемащата централно място туристическа 
зона „Ботевград“, където попада общинския център и се обособят три 
туристически ядра – 1) Ботевград, 2) Врачеш, 3) Трудовец и Скравена 
(Виж Фиг. 2). Във всяка зона или туристическо ядро, отделните се-
лищни образувания и териториите с концентрирани туристически 
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обекти или ресурси са обособени като туристически места. Всяко едно 
туристическо място, от своя страна, в зависимост от атрактивността и 
укикалността на гледките, които притежава, може да съдържа една 
или повече туристически точки. 

2. Централна туристическа зона „Ботевград“ 
Туристическа зона „Ботевград“ е с по-широк обхват и включва трите 
туристически ядра. Тя е основна и заема централно място както тери-
ториално, така и функционално, по съдържание.  
Авторът е описал географските и административни граници на всяка 
една от трите туристически зони, както и съществуващите транспорт-
ни връзки. При обособяването на отделните туристически зони и ту-
ристически ядра е отчетена транспортната достъпност и са посочени 
свързващите ги транспортни връзки. Допълнително са зададени па-
раметри относно отдалечеността на природните и културно-
историческите обекти от съществуващите пътища. Към всяка туристи-
ческа зона и всяко туристическо ядро са систематизирани и изброени 
възможностите за настаняване и хранене, основните туристически 
обекти и атракции, които могат да представляват интерес за туристи-
те, съществуващите туристически маршрути и тяхното състояние, как-
то и възможностите за устойчиво туристическо развитие на специали-
зираните видове туризъм, обвързано с местните условия на средата и 
туристическите ресурси.  
Формираните туристически ядра се въвеждат като допълнителна так-
сономична единица, тъй като нямат обособен самостоятелен облик, за 
да бъдат отделени като самостоятелни зони. Обособена по този начин, 
се офомя „Централна туристическа зона Ботевград“ и включва най-
големите села в общината, с директна комуникация от републиканс-
ката и европейска пътна мрежа с другите две туристически зони, как-
то и с общините Правец и Мездра. Събирателна е по своето историчес-
ко съдържание в Историческия музей на общината и е с активни от-
личителни сектори на всяко едно от селата, които осмислят и силата и ́ 
като централна както по територия, така и по съдържание. Туристи-
ческите зони „Боженица“ и „Ржана“ имат собствен характер и цялост 
и се явяват като съпътстващи на централаната. 
Възможностите за устойчиво развитие на туризма в централна турис-
тическа зона „Ботевград“ са систематизирани в трите формирани ту-
ристически ядра. (Виж Фиг. 3) 
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Фигура 2. Обособяване и разположение на туристическите зони в 
община Ботевград 
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Фигура 3. Схема на туристическо микрорайониране на Централна 
туристическа зона „Ботевград“ 
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2.1. Туристическо ядро „Ботевград“  
Туристическо ядро „Ботевград“ обхваща земището на гр. Ботевград. 
На север граничи със с. Литаково, на запад – със с. Врачеш, на изток 
със с. Трудовец, на североизток със с. Скрваена, а на юг се простира по 
планината Било и опира до административните граници на община 
Етрополе – на югоизток и община Горна Малина – на юг. Туристичес-
кото ядро има отлични транспортни връзки с останалите две ядра, 
формиращи централната туристическа зона.  
Възможностите за устойчиво развитие на туризма в туристическо ядро 
„Ботевград“ включват: спортен и приключенски туризъм – Botevgrad 
downhill, спортни състезания и събития; велотуризъм; бизнес и конг-
ресен туризъм – Арена Ботевгард, градски хотели, МВБУ; планински 
пешеходен туризъм – планината Било; доброволчески туризъм – ска-
утски дейности, WikiBotevgrad, грижа за животните, залесявания, по-
чиствания и др.; фестивален туризъм – традиционни и иновативни 
събития; културен туризъм – Исторически музей, Часовникова кула, 
Зелински манастир и др. 
Възможности за настаняване и хранене предлагат: хотел „Ботевград“, 
хотел „Балкан“, „Ботевградски хан“ в гр. Ботевград, къща за гости „Арт 
Хаус“ във в. з. Зелин, стаи за гости, х. „Рудината“ и др. Съществуват 
достатъчно и разнообразни възможности за хранене и развлечение.  
Туристически обекти и атракции: Исторически музей Ботевград, Ча-
совникова кула, спортна зала Арена Ботевград, спортна зала „Христо 
Ботев“, ледена пързалка, Жабешкото блато, Зелински манастир, ЗМ 
„Рудината“, трасе Ботевград Downhill, кино „Форум“, тенис кортове, 
открит плувен басуйн, басейн, яз. Мали лаг.  
Туристически маршрути:  
Три маркирани маршрута: Ботевград – вилна зона Зелин – м. Стубеля 
– хижа Рудината 
Туристически маршрут м.„Стубеля“ – „х. „Рудината“ –  х. „Чавдар“ 
Ограничение за развитие на туризма е, че хижата работи само събота 
и неделя и не предлага почти никакви услуги, включително храна, а 
самите туристически маршрути не са особено атрактивни, липсват 
достатъчно места за отдих, туристическата маркировка не отговаря на 
стандартите на БТС и в посока Ботевград може да бъде объркваща за 
туристите. 
2.2. Туристическо ядро „Врачеш“ 
Туристическо ядро „Врачеш“ обхваща землището на с. Врачеш. Разпо-
ложено е в югозападната част на Ботевградската котловина на 400 m 
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надморска височина, в полите на Стара планина и в подножието на връх 
Мургаш. На север граничи със с. Литаково, на изток с гр. Ботевград на 
запад – с община Своге, на югозапад – с община Елин Пелин, а на юго-
изток – с община Горна Малина. Има директни транспортни връзки с гр. 
Ботевград и община Горна Малина, през прохода Арабаконак. 
Възможностите за устойчиво развитие на туризма в туристическото 
ядро включват: планински пешеходен и конен туризъм – връх Мур-
гаш; фестивален туризъм – Фестивал на бъчвата; културен туризъм – 
Врачешки манастир; ловен и риболовен туризъм – ДЛС „Витиня“, яз. 
Бебреш; доброволчески туризъм – ДЛС „Витиня“ – усточив дърводо-
бив, образователни и възпитателни дейности, свързани с опазване на 
дивеча и устойчиво развитие. 
В туристическото ядро липсват места за настаняване, освен за туристи 
с цел на посещение лов и фотолов в ДЛС „Витиня“, което разполага с 
Ловен дом с 5 самостоятелни стаи. В село Врачеш има 2 ресторанта. 
Туристически обекти и атракции: Врачешки манастир (атрактивен ту-
ристически обект, но липсва желание за посрещане на туристи от стра-
на на игуменката и монахините в манастира), бъчварски работилници 
(в перспектива, непригодени за туристически посещения), цех за икони 
(в перспектива, непригоден за туристически посещения), паметник 
Арабаконак, природна забележителност „Елака“ (недостъпна, с 
възможност за предлагане в перспектива), яз. Бебреш, ДЛС „Витиня“. 
2.3. Туристическо ядро „Трудовец и Скравена“ 
Туристическо ядро „Трудовец и Скравена“ е разположено на терито-
рията на селата Трудовец, Скравена и Новачене и се простира по 
външните граници на землищата им. На север граничи с община 
Мездра, на запад със селата Гурково и Радотина, на юг и югоизток – с 
гр. Ботевград и община Правец. По-голямата част от територията му 
попада в северната и централната част на Ботевградската котловина. 
На територията му протичат няколко реки, включитено р. Бебреш. 
През селата Скравена и Новачене минава шосето Ботевград – Мезд-
ра – Враца. 
Възможностите за устойчиво развитие на туризма в туристическо ядро 
„Трудовец и Скравена“ включват: приключенски и екстремен туризъм 
– конен, велосипеден, off road, летене с паратрайк, летене с балон, 
бънджи от балон, въжени пътеки; бизнес и конгресен туризъм – хотел 
Кредо, тимбилдинг; доброволчески туризъм – Сдружение „Трудолюб-
ци“, скаутски клуб „Орко“ – образователни и възпитателни дейности с 
деца и младежи, организирани творчески и спортни занимания, гри-
жа за природата, почиствания и др.; културен туризъм – манастири, 
исторически и археологически обекти, традиционни празници; учени-
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чески и младежки туризъм – учебни екскурзии, свързани с ботевите 
четници; ученически лагери в конна база „Здравец“; велотуризъм; 
фестивален туризъм. 
Настаняване и хранене се предлага в хотелски комплекс „Кредо“ в с. 
Трудовец с възможности за конферентен туризъм; къща за гости с до-
бри условия се предлага в с. Скравена; добри ресторанти и крайпътни 
заведения има в Скравена, ресторанти и пицария в Трудовец, както и 
крайпътни заведения в с. Новачене. 
Туристически обекти и атракции: конна база „Здравец“, Скравенски 
манастир „Св. Николай“ (атрактивен туристически обект, но нефунк-
циониращ добре), Преображенски манастир (недостъпен, с възмож-
ност за включване в тематичен маршрут в перспектива), средновеков-
на черква „Св. Георги“ (недостъпна, в перспектива), Паметник-
костница на ботевите четници, предлагане на полети с паратрайк и 
балон, офроуд трасе.  
Туристически маршрути:  
с. Скравена – по стар римски път с водопадчета по трасето – с. Боже-
ница 
с. Гурково – крепостни останки – средновековна черква „Св. Георги“–с. 
Трудовец 
Туристически маршрут- с. Трудовец – м. Боровец- м. Рейсовете – м. 
Трудовец- с. Трудовец 
Маршрутите са немаркирани и недостъпни в момента и предлагат 
възможности за пешеходен, конен и велотуризъм в перспектива. Тъй 
като има свързващ път между селата Скравена и Трудовец, би могло в 
средносрочен план да се изгради общ туристически маршрут. 

3. Туристическа зона „Боженица“ 
Туристическа зона „Боженица“ обхваща землищата на селата Боже-
ница, Липница и Елов дол. От север на юг следва възвишенията Ма-
лама, Гола глава, Високия връх, Креща, Голям и Малък Здравец, 
Преславица, Калето, Костадиновден, Коцовски връх, Свети Павел, 
Клетишка могила, Язова могила, Свети Иван, Мечешума и достига и 
до южното подножие на рида Гола глава в Предбалкана на западната 
Старопланинска зона. Южно от него минава долното течение на река 
Бебреш, малко преди вливането ѝ в р. Малък Искър при с. Своде. Ре-
ка Бебреш разделя рида Гола глава от Лъкавишкия рид, на който се 
намират руините на крепостта Боженишки урвич. Част от територия-
та му е покрита с борови и дъбови гори, както и смесени стари гори от 
дъб и бук. Административно на север туристическата зона граничи с 
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общините Мездра и Роман, на запад – със с. Новачене, на юг с гр. Бо-
тевград, на изток – с община Правец, а на югоизток със с. Трудовец и 
има добри транспортни връзки с община Роман и туристическа зона 
„Трудовец и Скравена“. 
Възможностите за устойчиво развитие на туризма в туристическа зона 
„Боженица“ са най-големи, но все още има съществени ограничения. 
Туристическата зона обхваща следните туристически места: с. Божени-
ца с килийното училище; защитена зона „Бебреш“ с катерачните скали 
и каньона на р. Бебреш; крепост „Боженишки урвич“ и ПЗ „Училищна-
та гора“; с. Липница; с. Елов дол и оклностите. (Виж Фиг. 4) 
Възможностите за устойчиво развитие на туризма в туристическа зона 
„Боженица“ включават практикуване на: екотуризъм – турове и съби-
тия, свързани със защитените територии и биоразнообразието; прик-
люченски и екстремен туризъм – конен, велосипеден, скално катере-
не, спелеотуризъм, каньонинг; планински пешеходен туризъм; добро-
волчески туризъм – международни лагери, тийм билдинги, скаутски 
дейности и др.; събитиен туризъм – приключенски многобой, фолкло-
рен събор, мото събор; културен туризъм – килийно училище, архео-
логически обекти, занаятчийски ателиета; ученически и младежки 
туризъм – летни школи, зелени и бели училища, ученически и сту-
дентски екскурзии и практики; художествени и занаятчийски плене-
ри; риболовен туризъм – р. Бебреш при с. Боженица. 
Много добри възможности за настаняване и хранене има в хотел „Бо-
женишки урвич“. Къща за гости „Боженица“ предлага само настаня-
ване. В с. Боженица и с. Липница има само по един магазин, който не 
работи на пълен работен ден.  
Основни туристически обекти са: крепост Боженишки урвич, килийно 
училище, катерачни скали, ателие за дърворезба и керамика „На за-
воя на реката“, няколко малки пещери, резерват „Училищната гора“ 
(недостъпна, в преспектива), конна ферма „Пагане“, Нанковски ма-
настир (недостъпен, в перспектива), Липнишки скали. 
Туристически маршрути:  
с. Боженица – Чекотински манастир – минава се покрай ждрелото на 
р. Бебреш и предоставя живописни гледки 
с. Боженица – с. Скравена – минава по стар римски път с малки водо-
пади покрай трасето и разнообразен ландшафт 
с. Боженица – с. Курново – през широколистна гора, обхваща част от 
стар римски път покрай вековно дърво  
Трите туристически маршрута не са маркирани и са труднопроходими.  
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Фигура 4. Схема на туристическо микрорайониране на туристическа 
зона „Боженица“ 
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4. Туристическа зона „Ржана“ 
Туристическа зона „Ржана“ обхваща землищата на селата Литаково, 
Гурково, Радотина, Рашково и Краево и носи името на Ржана плани-
на, с която те граничат. Ржана планина е разположена в северния 
клон на Мургашкия дял на Западна Стара планина, област Враца и 
Софийска област, между Искърския пролом и Ботевградската котло-
вина. По източното ѝ подножие преминава условната граница между 
Западния Предбалкан и Западна Стара планина. На север Искърски-
ят пролом я отделя от Врачанска планина, а на запад и югозапад до-
лината на река Габровница (десен приток на Искър) – от Голема пла-
нина. На изток долината на Малката река (десен приток на Искър) и 
седловина висока 567 м я отделя и същевеременно свързва с планинс-
кия рид Гола глава на Предбалкана. На югоизток склоновете ѝ плав-
но се понижват към Ботевградската котловина. Тя се явява и западна 
географска граница на обособената едноименна туристическа зона. В 
административно отношение зоната граничи с общините Своге и Мез-
дра от запад и северозапад, община Елин Пелин – от юг и Централна 
туристическа зона „Ботевград“ от изток и югоизток. Има добри транс-
портни връзки с Ботевград, Врачеш, Новачене и Ребърково.  
Възможностите за устойчиво развитие на туризма в туристическа зона 
„Ржана“ са предимно в перспектива. (Виж Фиг. 5) 
Туристическата зона обхваща следните туристически места: с. Гурково 
с микроязовир; влажните зони край Гурково; ЗМ „Дренето“; центъра 
на с. Литаково с църквата; влажните зони край с. Литаково; Братска-
та могила и оброците край с. Литаково; с. Краево; с. Рашково; с. Радо-
тина.  
В нея могат да се развиват следните специализирани видове туризъм: 
планински пешеходен туризъм – маршрути от всяко село към Ржана 
планина; приключенски туризъм – конен, велосипеден, off road; кул-
турен туризъм – църкви, оброци, местни празници; риболовен тури-
зъм – микроязовир Гурково, рибарник; доброволчески туризъм – мар-
киране на туристически маршрути, почистване, залесяване; екотури-
зъм – Bird-watching в ЗМ „Дренето“; индустриален туризъм – посеще-
ние на „Яблена натура“ – запознаване отглеждането на овошните на-
саждения, производствения процес на биопродукти и дегустация. 
Възможности за настаняване и хранене има във вила Марк и х. Лес-
кова, която обаче работи само определени дни от седмицата. Липсват 
възможности за хранене в целия район освен във вила Марк, както и 
магазини в по-малките села, което е силно ограничение за устойчиво-
то развитие на туризма в туристическа зона „Ржана“. 
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Фигура 5. Схема на туристическо микрорайониране на туристическа 
зона „Ржана“ 
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Туристичсеки обекти и атракции: ЗМ „Дренето“ с условия за наблю-
дение на птици, микроязовир Гурково, Братска могила, черквата в 
Литаково, оброци край Литаково, демонстрационен етно кът към „Яб-
лена натура“. 
Туристически маршрути:  
конен маршрут с. Гурково – крепостни останки – с. Трудовец – средно-
вековна черква „Св. Георги“; 
обиколен конен маршрут Ком-Емине, Ржана, Краево, язовира на Гур-
ково, крепостта до Гурково; 
пешеходен маршрут Литаково до хижа „Лескова“; 
Краево – Ржана планина – х. Лескова и Осенов лаг; 
Краево през Ръжана през връх Козница (1636,3 м) и с. Литаково до 
крепостта при Гурково; 
пешеходен маршрут Литаково до хижа „Лескова“; 
Краево през Ржана – връх Козница (1636,3 м) до с. Литаково 
Маршрутите са немаркирани и недостъпни в момента. Предлагат 
възможности за пешеходен и конен велотуризъм в перспектива.  
Устойчивото туристическо развитие на трите зони в община Ботевград 
обхващаща няколко основни стъпки: обособяване и маркетингово по-
зициониране; акцентиране върху специфичните характеристики на 
трите туристическите ядра в Централна туристическа зона Ботевград; 
обследване на обособените туристически зони и туристически ядра, 
цифровизиране на туристическите точки, обхващи гледката и разпис-
ване на възбрани за поставяне на съоръжения, които да скриват глед-
ката, да намаляват нейния обхват или да развалят загадката на мяс-
тото.  

IV. Предложения за устойчиво развитие на туристическа дестинация 
Ботевград 
Предложенията за устойчиво туристическо развитие на община Бо-
тевград обхващат основните стратегически приоритети насочени към 
1) създаване на имидж на туристическа дестинация, 2) интитуцио-
нално развитие и подобряване на административния капацитет, 3) 
подобряване достъпносттана туристиечските обекти и маршрути, 
включително инфраструктурни мерки, както и 4) устойчиво развитие 
на приоритетните и съпътстващи специализирани видове туризъм, 
включително регионален туристически продукт. 
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1. Създаване и утвърждаване на имидж на туристическа дестинация 
Ботевград 
Устойчивото развитие на туризма в община Ботевград е свързано с 
полагане на целенасочени усилия от страна на общинска админист-
рация и останалите заинтересовани страни за развитие и укрепване 
на качествен туристически продукт, съобразен със съвременните тен-
деции за развитие на туризма и потребителското търсене за уникално 
позициониране и развитие на общината като туристическа дестина-
ция. При предложението за създаване и утвърждаване на имидж на 
община Ботевград като туристическа дестинация са отчетени ограни-
чаващите фактори както на външната, така и на вътрешната среда и 
сравнително ограничените ресурси, с които разполага общината.  
За постигане на уникалност в контекста на устойчивото туристическо 
развитие в Стратегията за устойчиво развитие на община Ботевград 
2019-2025 г.1 е предложено създаването на бранд (търговска марка) на 
дестинацията. Целта е създаване на уникална идентичност с имена 
на продукти, дизайн, знаци, символи или комбинации от тях, въз ос-
нова на диференциация в сравнение с други конкурентни продукти. 
Основната задача е да се изведе обща визия и да се структурира осно-
ва за изграждане на устойчив бранд на туристическа дестинация об-
щина Ботевград. Предложената концепция за създаване на общ ту-
ристически бранд и неговото популяризиране и достигане до целевите 
таргет групи, както и да бъде разпознат и приет от местните общно-
сти.  
Разработването и въвеждането на доброволна сертификация и запа-
зена марка за качество,,Ботевград“ е част от бранда и още един инст-
румент за изграждане на имидж, уникално позициониране и развитие 
на общината като туристическа дестинация, която ще бъде част от ту-
ристическия бранд Ботевград. Въвеждането ѝ ще представлява ефек-
тивен маркетингов инструмент, чрез който продуктите от Ботевград и 
региона да бъдат по конкурентоспособни на пазара. Този процес ще 
бъде своеобразна система за доброволно сертифициране на качеството 
и устойчивото ползване на ресурсите в туристическите обекти и други-
те предприятия, свързани с туристическото предлагане. Сертификат 
„запазена марка Ботевград“ ще могат да получат: туристически обек-
ти: места за настаняване, заведения за хранене и развлечение, тури-
стически атракции (конни бази, занаятчийски ателиета, атракциии от 
събитиен тип и др.); туристически маршрути – пешеходни, конни, оф-

                                                           
1 Стратегията и предложението за туристически браднд Ботевград са разработени 

под ръководсството на Десислава Алексова. Виж повече на: 
http://botevgrad.bg/data/pages/ files/1543929139.pdf?%D0%B0=46 
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роуд и велосипедни; местни продукти – храни, напитки, занаятчийски 
изделия и др.  
Графичното изображение на „Запазена марка Ботевград“ е създадено 
въз основа на изследванията, насочени към идентифициране на сим-
волите на Ботевград (Виж Фиг. 6). То включва изведените основни 
символи, които кореспондират и с герба на общината и е резулат от 
работата на екип от страна на общинска администрация и външни 
експрети, сред които и авторът на настоящият труд.  

Фигура 6. Предложение за графично изображение на „Запазена 
марка Ботевград“ 

 
Предложението свързано със създаване и утвърждаване на туристиче-
ския бранд Ботевград, включва доразвиване на графичното изобра-
жение в туристическо лого, концепция за внедряване на запазената 
марка и практически насоки за прилагане на разработената вече ко-
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муникационна стратегия2. В Стратегията за устойчиво развитие на 
туризма в община Ботевград са очертани са десет мерки, необходими 
за създаване на туристически бранд, които отчитат ресурсния потен-
циал на общината и имат за цел да допринесат за нейното уникано 
позициониране като туристическа дестинация, включително създава-
не на ТИЦ Ботевград, развитие на маркетинга и рекламата, ивент 
мениджмънт.  

2. Институционално развитие и подобряване на административния 
капацитет 
Предложението дефинира институционалното развитие, координа-
цията и партньорството със заинтересованите страни и съвместната 
им отговорност като стратегически приоритет и подчертава тяхната 
важност за реализацията на устойчиво туристическо развитие в об-
щина Ботевград. Този приоритет оформя институционалната и парт-
ньорска рамка, в която следва да се реализират местните туристиче-
ски политики за устойчиво развитие на туризма. Неговите задачи са: 
да допринесе за оформянето на благоприятстваща туристическото 
развитие среда – институционална, административна, законодателна 
и др.; да предложи подходящи модели, механизми и решения за коор-
динация и партньорство между заинтересованите страни. Изпълне-
нието на тези задачи е свързано с преодоляване на определени дефи-
цити и справяне с важни предизвикателства. 
Партньорство между община Ботевград и туристическия бизнес в 
рамките на делегираните функции по Закона за туризма (ЗТ) се осъ-
ществява към настоящия момент от общинската администрация и ту-
ристическия бизнес. Вътрешни партньорства и междусекторна интег-
рация могат да бъдат насърчени чрез координацията между различ-
ните звена и структури в рамките на общинска администрация, които 
имат отношение към туризма. Това е предварително условие както за 
провеждането на съгласувана и целенасочена туристическа политика, 
така и за координирано практическото изпълнение на общинските 
функции в сектора. 
Необходимите мерки за успешното прилагане на туристическите по-
литики на община Ботевград и подобряване на качеството обхващат: 
подобряване на организационния процес, мониторинг и конртол по 
изпълнение на текущата работна дейност в сферата на туризма; де-
финиране на ясни цели и приоритети; подобряване работата на Кон-
султативния съвет по въпросите, свързани с туризма в община Ботев-
                                                           
2 Виж Стратегията и предложението за туристически браднд Ботевград са разрабо-

тени под ръководсството на Десислава Алексова. Виж повече на: 
http://botevgrad.bg/data/pages/files/1543929139.pdf?%D0%B0=46 
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град; организация и управление на общинско предприятие „Туризъм“ 
с Туристически информационен център (ТИЦ) Ботевград и почивна 
база „Боженишки урвич“, информационно осигуряване и мониторинг 
на туристическото развитие; обединяване на усилията и възможно-
стите на публичния и частния сектор чрез систематично прилагане на 
различни форми на публично частно партньорство (ПЧП), стимули-
ране и подкрепа за малки и средни предприятия, както и поддържане 
на ефективна комуникация с други органи на държавната админист-
рация, международни, национални и регионални институции и орга-
низации. 

3. Подобряване на общата инфраструктура и достъпността на средата 
Предложението е насочено към развитие на общата инфраструктура и 
физическата среда, свързана с туризма, с акцент върху ролята на об-
щина Ботевград като инвеститор, инициатор и организатор на проце-
сите, насочени към подобряване и развитие на материалната среда в 
качествено и количествено отношение, за максимално използване на 
потенциала на региона, стимулирайки целогодишно, устойчиво раз-
витие на туризма. 
Отчетено е, че основните органичения за устойчивото развитие на ту-
ризма са свързани с лошия достъп, недостатъчната информационна 
обезпеченост и неблагоустроената среда. Те представляват пречка за 
развитието на конкуретоспособен туристически продукт и трябва да 
бъдат преодолени чрез целенасочени мерки, включващи: подобряване 
достъпността до и между обектите от туристически интерес в около-
градския район във всички сезони; осигуряване на лесно достъпна и 
все по-богата по съдържание информация през непрекъснато усъвъ-
ршенстваща се единна интернет платформа с приложение за смарт-
фони, включително разширени „смарт“ езикови услуги; подобряване 
на благоустройството на градската среда и на зелената система на об-
щината; подобряване достъпността до туристическите обекти и мар-
шрути в обособените туристически зони, функционирането и повиша-
ване на атрактивността им.  

4. Устойчиво развитие на специализирани видове туризъм на 
територията на община Ботевград и развитие на регионален 
туристически продукт 
Предложението за устойчиво развитие на специализирани видове ту-
ризъм на територията на община Ботевград включва конкретни мер-
ки, свързани с устойчивото развитие на обособените приоритетни и 
съпътстващи видове туризъм на територията на общината. Основните 
предложения за устойчиво развитие на туризма, постъпили от пред-
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ставителни на туристическия бизнес, местната власт, местни култур-
ни дейци и инициативни граждани са систематизирани и обобщени в 
конкретни мерки за изпълнение на стратегическия приоритет, както 
следва: реализиране на проект „Хетеротопии. Ботевград-Лесковац“, 
създаване на културно-информационни ядра и развитие на музейното 
дело в община Ботевград; създаване на туристическа атракция ретро-
автобус „Чавдар“; обособяване на тематични маршрути за конен и пе-
шеходен туризъм; обособяване на приключенски паркове в районите 
на селата Боженица, Липница и Трудовец и провеждане на приклю-
ченски събитийни прояви; изграждане на велосипедна система и 
създаване на специализирани трасета за професионално и любител-
ско практикуване на планинско колоездене; изграждане на тематич-
ни атракции, свързани с Ботевите четници; изграждане на тематични 
туристически маршрути с културна, историчаска, археологическа и 
религиозна насоченост; провежадне на събитийни прояви с културна 
и художествено-творческа насоченост; изграждане на екотуристически 
атракции; насърчаване на доброволчеството и развитие на добровол-
чески туризъм.  
Предложението за създаване на регионален туристическия продукт 
вклюва създаване на биосферен парк по програмата на ЮНЕСКО 
„Човекът и биосферата“, както и туристически маршрути с различна 
тематична насоченост на територията на две и повече общини. Създа-
ването на регионален туристически продукт е свързано с резултатите 
от проведените работни срещи и анкетни проучвания сред граниче-
щите с Ботевград общини: Правец, Етрополе, Мездра, Роман, Своге, 
Горна Малина и Елин Пелин, както и с природен парк Врачански 
балкан, бяха направени предложения за иницииране на регионален 
туристически продукт. Разработени са конкретни мерки, включващи 
общи тематични туристчески маршрути между две и повече съседни 
общини, възможности за предлагане на съвместни специализирани 
туристически продукти, създаване на регионален уеб портал и др. 
Предложението за създаване на биосферен парк на тeриторията на 
общините Ботевград, Правец, Роман и Мездра със сърцевинна част 
поддържан резерват (ПР) „Училищната гора“, е разработено и визуа-
лизирано от автора на фиг. 7.  
При анализ на капацитета на територията има възможност за създа-
ването на биосферен парк по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и 
биосферата“, включващ както възможност за обособяване на защитена 
територия с по-малка площ, така и разширен вариант. Първият вари-
ант включва землищата на селата Скравена, Новачене, Липница, 
Боженица, Своде, Калугерово, Правешка Лакавица и Осиковска Ла-
кавица, а вторият вариант – горните землища, допълнени със земли-
щата на Литаково, Гурково, Радотина, Краево, Рашково. Люти дол, 
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Типченица, Лик, Ослен Криводол, Курново, Караш, Хубавене, Средни 
рът, Марково равнище, Драгоица, Видраре и Осиковица.  

Фигура 7. Разширено предложение за създаване на биосферен парк с 
ядро природен резерват „Училищната гора“ 

 

Заключение 
Устойчивото развитие на туризма в община Ботевград изисква целе-
насочени и постоянни усилия от страна на общинското ръководство, в 
партньорство с останалите заинтересовани страни за позициониране-
то ѝ като уникална и конкурентоспособна туристическа дестинация, 
включително изграждане и утвърждаване на туристически бранд. 
Акцентирането върху местните традиции и природни дадености, как-
то и различен тип събития – традиционни и иновативни, които да от-
кроят и наложат запазена марка Ботевград, е ключово за устойчивото 
развитие на туризма в общината.  
В резултат на изследването на туристическия потенциал на община 
Ботевград е изяснена същността на териториалната система за разви-
тие на отдиха и туризма (ТСОТ) на местно пространствено ниво като е 
обърнато съществено внимание върху разкриване на взаимовръзките 
на отделните подсистеми. При проучването, анализа и оценката на 
външните и вътрешните фактори на средата и туристическия потен-
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циал на община Ботевград, е поставен фокус върху отделните подсис-
теми и по този начин, въз основа на приложения системен подход, са 
формирани и очертани основните цели и насоките за устойчиво раз-
витие на местно ниво.  
Успешното устойчиво туристическо развитие в община Ботевград е 
свързано с провеждане на системни маркетингови проучвания; апро-
бация на предложените критерии и показатели за анализ и оценка на 
туристическия потенциал на местно ниво; изграждане на тематични 
маршрути и специализирана туристическа инфраструктура (приклю-
ченски паркове, цялостна велосипедна система, ТИЦ и промотиращ 
център, музей на открито, екотуристически атракции и др.); въвежда-
не на единни стандарти за обслужване на туристите; категоризация и 
доброволна сертификация на туристическите обекти, въвеждане на 
запазена марка „Ботевград“; диверсификация на туристическия про-
дукт, чрез предлагане на допълнителни услуги, използване на въз-
можности за общ регионален туристически продукт със съседните об-
щини; създаване на публично-частни партньорства и сътрудничество 
между заинтересованите страни.  
От съществено значение е развитието на продуктовата политика на 
община Ботевград във връзка с възможностите за предлагане на спе-
циализирани видове туризъм, съобразно характерните особености и 
туристическия потенциал на обособените туристически зони. Това ще 
спомогне за разпознаваемост на Ботевград не само като индустриал-
на, но и като туристическа дестинация, а интегрирането на туризма с 
останалите икономически сектори ще окаже имиджов ефект и ще мо-
же да се използва като лост за допълнителен стимул за просперитета 
на общината. За целта са необходими системни и целенасочени мест-
ни политики в сектора, основани върху адаптиране и прилагане на 
утвърдени методики за устойчиво развитие на туристическа дестина-
ция.  
При проучването на съществуващите схеми за туристическо райони-
ране са отчетени основните предимства и пропуски и въз основа на 
направения анализ е разработена туристическа схема за микрорайо-
ниране в пределите на община Ботевград, включваща четири прост-
ранствени равнища: туристическа зона, туристическо ядро, туристи-
ческо място и туристическа точка. За целта е приложен картографски 
метод на изследване с използване на ГИС. Разработени са четири 
картографски схеми, указващи местоположението, границите и тран-
спортните връзки на обособените туристически зони, както и разполо-
жението на останалите таксономични единици във всяка една от обо-
собените зони.  
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Защитена е поставената изследователска теза, а именно, че постига-
нето на устойчиво развитие на туристическа дестинация на местно 
ниво е възможно само при системно използване и прилагане на кри-
териите и показателите за анализ и оценка на туристическия потен-
циал, като за целта се следват дефинираните стратегическите цели и 
приоритети за устойчивото развитие на туристическа дестинация.  
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Abstract: Understanding the factors affecting consumer’s travel 
destinatoion decision-making process is important and takes a 
broad place in the researach of the scholars from a variety of social 
science disciplines. The motives for destination choice a are the key 
to the tourism offer design and help to develop appropriate 
marketing activities. For a better understanding of travelers’ 
motives to choose Bulgaria as a vacation destination and to study 
the key factors influencing the decision-making process, a model is 
designed. A survey is conducted and the key factors influencing the 
decision-making process for choosing Bulgaria as a vacation 
destination are highlighted. Four main types of decision makers are 
outlined, each of them with specificities determining the decision-
making behavior. Five main categories of internal motivation for 
vacation (push factors) are identified.  Internal motivation 
predetermines the specific requirements for the tangible 
characteristics of the destination (pull factors). Seven categories of 
external motives are outlined, when choosing a holiday in Bulgaria.  
JEL Classification: M21, М31, Z33. 
Keywords: мотивационни фактори; вземане на решение за пъту-
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Въведение 
Процесът на вземане на решение за ваканция е тема, която дълбоко 
интересува изследователите в областта на туризма през последните 
десетилетия1,2. Основна причина за това е необходимостта от разби-
ране на факторите, които влияят на туристите при вземане на реше-
ние за ваканция и избор на дестинация, и които имат ключово значе-
ние за туристическото планиране и маркетинг. В резултат е постигнат 
богат теоретичен, концептуален и практически напредък, в основата 
на който стоят редица теоретични модели, свързани с процесите на 
вземане на решения, започвайки с трудовете на Von Neumann & 
Morgenstern (1944)3 и на Edwards (1954)4. Crompton & McKay5 считат, 
че има три основни причини за изследване на туристическата моти-
вация: първо, мотивите са ключът към дизайна на туристическите 
оферти; второ, мотивите са директно свързани с удовлетвореността от 
преживяването, и трето, идентифицирането и приоритизирането на 
мотивите позволява на специалистите по маркетинг и планиране в 
туризма да разберат процеса на вземане на решение за ваканция.6  
Други автори смятат, че разбирането на мотивацията на туристите 
позволява на изследователите и маркетолозите да дефинират по-
добре стойността на туристическото поведение и на бъдещите харак-
теристики на пътуването7, както и че повечето проучвания в областта 
на маркетинга и поведението на потребителите, които избират своята 
ваканция с цел отдих, са насочени към самите продукти и лоялността 
на клиентите, а не върху мотивите за поведението на търсещите раз-
нообразие по време на ваканцията8. Първоначално моделите за взе-
мане на решения в туризма са били базирани на класическата теория 
за традиционното, аналитично вземане на решения в ежедневието, 
според която хората събират и анализират информация, за да изберат 
оптимално решение от набор от алтернативи (Edwards,1954; Von 
                                                           
1 Gnoth, J. (1997) Tourism Motivation and Expectation Formation, Annals of Tourism 

Research, 24, 283-304. 
2 Wong, J.-Y., Yeh, C. (2009) Tourist Hesitation in Destination Decision Making. Annals 

of Tourism Research, 36,6-23. 
3 Von Neumann, J. Morgenstern, O. (1944) Theory of games and economic behavior. 

Princeton, NJ, US: Princeton University Press. 
4 Edwards, W. (1954) The theory of decision making. Psychological Bulletin, 51, 4, 380-417. 
5 Crompton, J.L., McKay, S.L. (1997) Motivs of visitors attending festival events, An-

nals of Tourism Research, 24, 2, 425-439. 
6 Kassean, H., Gassita, R. (2013) Exploring Tourists Push and Pull Motivations to Visit 

Mauritius as a Tourist Destination. African Journal of Hospitality, Tourism and 
Leisure,  2, 3, 1-15 

7 Yolal, M., Cetinel, F., Uysal, M. (2009) “An examination of festival motivation and 
perceived relationship: Eskisehir International Festival”, Journal of Convention & 
Exhibition Management, 10, 4, 276-91. 

8 Martenson, R. (2018) Curiosity motivated vacation destination choice in a reward and 
variety seeking perspective, Journal of Retailing and Consumer Services, 41, 70-78. 
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Neumann & Morgenstern,1944), докато петстепенният модел на 
Clawson & Knetsch9 включва моделиране на процесите на вземане на 
решения от пътуващите от макроперспектива. Въпреки че предсказу-
емата сила на модела по отношение на индивидуалните решения за 
избор на дестинации е ограничена, моделът се използва успешно на 
макроравнище за прогнозиране на съвкупното търсене на туристичес-
ки сайтове10.  
Decrop идентифицира три основни типа модели за вземане на реше-
ния за ваканция – микроикономически, когнитивни и интерпретатив-
ни11. Микроикономическите са свързани с традиционната теория на 
търсенето, според която потребителят е рационален индивид, който се 
опитва да максимизира ползите от избора си при ограниченията на 
бюджета си. Когнитивните модели се фокусират върху мисловните 
процеси, включени във вземането на решение за ваканция. Интерп-
ретативните модели са базирани на презумпцията, че вземането на 
решение е нещо повече от формализиран многостепенен процес и въ-
веждат нова, натуралистична визия към туристическото поведение, 
фокусирана върху преживяването (Decrop, 2006). Предвид динамич-
ното развитие на туристическия бизнес, бурното навлизане на новите 
технологии, споделените механизми за бизнес, социалните дименсии 
на туристическия продукт, изборът и вземането на решение за вакан-
ция също придобива нови конотации. Някои изследователи дори нас-
тояват, че е време за радикална преоценка на теорията за вземане на 
решение в туризма и е налице необходимост от нови изследвания12.  
С оглед на изложените причини за търсене на модел за избор от стра-
на на туриста, както и поради липса на изследвания в България за 
мотивацията за вземане на решение за ваканция, базирани на теоре-
тичните модели за вземане на решения в туризма, това изследване 
има за цел да изследва мотивацията при вземане на решения за ва-
канция в България, да изведе ключовите фактори, влияещи на проце-
са на вземане на решение и да предложи препоръки за адекватни 
маркетингови подходи при предлагането на туристически продукти. 
Предмет на изследването са мотивационните аспекти на поведението 
на туристите при вземане на решение за ваканция в България.Обект 

                                                           
9 Clawson, M., Knetsch, J. L. (1966) Economics of outdoor recreation. Baltimore: The 

John Hopkins Press In Sirakaya, E., Woodside, A. (2005) Building and Testing Theo-
ries of Decision Making by Travelers, Tourism Management, 26, 815-832. 

10 Sirakaya, E., Woodside, A. (2005) Building and Testing Theories of Decision Making 
by Travelers, Tourism Management, 26, 815-832. 

11 Decrop, A., Vacation Decision Making, 2006, CABI Publishing. 
12 McCabe, S., Li, C., Chen, Z. (2015) Time for a Radical Reappraisal of Tourist Decision 

Making? Toward a New Conceptual Model, Journal of Travel Research, 55, 1, 3-15. 
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на изследване са лица (български граждани), обмисляли решение за 
ваканция в България поне веднъж през последните 12 месеца. 
Основната хипотеза е, че мотивацията е следствие от психографските 
и социално-демографските характеристики на лицата и водещ еле-
мент в модела за вземане на решение, който предопределя избора 
между ваканция в България или в чужбина, и избора на конкретен 
туристически продукт. 
В първата част на студията са представени основните поведенчески 
модели в литературата при вземането на решения за ваканция. След 
това, с оглед изследване на изведената теза, е разработен теоретичен 
изследователски модел, базиран на когнитивния модел на Middleton 
(1988)13. Основание за този избор е фокусът на модела върху мотива-
цията като движещата сила на всички решения. След избор намето-
дология за проучване на мотивационните фактори при вземане на 
решения за ваканция в България от българите са представени и ана-
лизирани резултатите от проведеното проучване сред български 
граждани – лица, почивали или с намерения за ваканция в България. 
В последната част са изведени мотивационните и други фактори, вли-
яещи върху поведението на туристите при вземане на решение за ва-
канция в България. 

Теоретична рамка 
Теории за вземане на решения  
Вземането на решения е основен процес в човешките дейности, който 
стои във фокуса на изследователите в областта най-вече на икономи-
ката, така също на психологията и социологията. Редица изследова-
тели идентифицират главно две направления – класическо и постмо-
дернистично (Decrop, 2006),14. 

Според класическата концепция за традиционното, аналитично взе-
мане на решения в ежедневието на Edwards (1954) и Neumann & 
Morgenstern (1944), хората събират и анализират информация, за да 
изберат оптимално решение от набор от алтернативи (т.нар. choice 
set). Това решение се възприема като оптимално и е базирано на су-
бективната очаквана полза. В по-широк смисъл тази теория е свърза-
на с парадигмата за рационалността, според която потребителят е ра-
ционална единица, която взема решения, стараейки се дамаксимизи-
ра собствените си ползи или удовлетвореност и отчитайки ограниче-
                                                           
13 Middleton, V.T.C. (1988)Marketing in Travel and Tourism, Heinemann, Oxford, 57-

64. 
14 Smallman, C., Moore, K. (2010) Process Studies of Tourists’ Decision-Making, Annals 

of Tourism Research, 37,397–422. 
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нията на бюджета си (Decrop, 2006).Този класически модел има мно-
жество ограничения, предвид факта, че върху потребителските реше-
ния влияят и други фактори (среда, конкретна ситуация, други лица и 
т.н.). Като алтернатива на чисто рационалния подход се въвежда иде-
ята за риска или несигурността, свързани с последствията от опреде-
лено действие. Така една алтернатива вече не се разглежда самостоя-
телно, а и през призмата на нивата на риск/несигурност, които носи. 
Така наречената regret theory отчита тези възможности (Bell, 198215; 
Loomes & Sugden, 198216). И тази теория обаче не описва междинните 
процеси, водещи до вземането на решение (Decrop, 2006). 
Решителна стъпка в изследването на процесите на вземане на реше-
ние прави Simon, който въвежда теорията за ограничената рационал-
ност17, според която индивидите, ограничени по отношение времето, 
когнитивния си капацитет и степента си на информираност, вземат 
решения, които са „достатъчно добри“ („удовлетворителни“), вместо 
„най-добрите“ (Smallman и Moore, 2010). Така принципът на удовлет-
вореността замества идеята за максимизация на ползите (Decrop, 
2006).  
В рамките на теорията за ограничената рационалност се заражда и 
друго голямо изследователско направление – инкрементализмът. То 
стъпва на допускането, че вземащият решение не може да има изчер-
пателен поглед върху всички, свързани с решението проблеми, заради 
ограничения в наличната информация и собствените му способности. 
Инкрементализмът намира най-добър израз в muddling through пара-
дигмата или парадигмата за бъркотията (в превод muddling through 
означава да се достигне до благоприятен резултат по дезорганизиран 
начин) на Lindblom18. Разработена най-напред в политическите нау-
ки, тя разглежда „късоглед и склонен към грешки вземащ решения 
индивид, който избира между няколко опции чрез сравнение със ста-
туквото и който се опитва, чрез подхода на групирането, да избере 
обективно по-добрите политики (или продукти) пред по-лошите“. По-
късно Lindblom описва науката за „muddling through“ като метод на 
успешните ограничени сравнения като алтернатива на рационално-
изчерпателния метод (Decrop, 2006, стр.3).  

                                                           
15 Bell, D. (1982) Regret in Decision Making under Uncertainty, Operations Research, 

30, 5, 961-981. 
16 Loomes, G., Sugden, R. (1982) Regret theory: an alternative theory of rational choice 

under uncertainty. Economic Journal, 92, 368, 805-824. 
17 Simon, H. (1955)A Behavioral Model of Rational Choice, The Quarterly Journal of 

Economics, 69,1, 99-118. 
18 Lindblom, Ch. (1959) The Science of “Muddling Trough”, Public Administration Re-

view, 19, 2, 79-88. 
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Настъпването на постмодернизма довежда до следващата ключова и 
по-прагматична гледна точка към вземането на решения, която е и 
по-слабо обвързана когнитивно от по-ранните парадигми19,20. „Реал-
ността“ не може да бъде възприемана като една единствена (уникал-
на), причините често са комплексни и неясни, а намеренията имат 
слаби прогностични възможности по отношение на бъдещето (Decrop, 
2006, стр. 4; Smallman и Moore, 2010). Новите теории отчитат именно 
тази относителност. Моделът garbage can (Cohen et al., 1972)21 обеди-
нява двусмислието и несигурността, като допуска, че решенията при-
личат на кошчета за отпадъци, в които проблемите, решенията, ал-
тернативите и вземащите решения индивиди са „изхвърлени“ и свър-
зани/сортирани във времето. Вследствие почти всяко решение може да 
бъде асоциирано с който и да е проблем, ако са се появили в едно и 
също време. Така в този усложнен свят, времето се използва като най-
простият източник на ред (Decrop, 2006, стр. 4). Последната основна 
парадигма във вземането на решения – натуралистичното вземане на 
решения22;23, се използва за изучаването на реални лица, вземащи 
решения на световно ниво, особено във високорискови работни среди. 
Подходът деконструира вземането на решения чрез беседи, описание 
и социални действия на лицата със сериозен фокус върху контекста. 
Това скрито приемане на ролята на дедуктивния ум (Edwards и Potter, 
1992; Harre и Gillett, 199424) във вземането на решения отбелязва из-
лизането от областта на традиционните изследвания. Woodside et al. 
(2004)25 и Decrop (2006) безусловно следват този подход в разработките 
си във връзка с вземането на решения в туризма. 
Посочените общи концепции за вземането на решения са в основата 
на разработката на теориите за вземане на решения за покупка на 
стока или услуга, т.е. на потребителско ниво.  

                                                           
19 Edwards, D., Potter, J. (1992) Discursive Psychology. London: Sage Publications Ltd. 
20 Potter, J., Wetherell, M. (1987) Discourse and Social Psychology: Beyond Attitudes 

andBehaviour. London: Sage. 
21 Cohen, M. D., March, J., Olsen, J. P. (1972) A garbage can model of organizational 

choice. Administrative Science Quarterly, 17, 1-24. 
22 Klein, G. (1998) Sources of Power: How People Make Decisions. Cambridge, MA: The 

MIT Press. 
23 Lipshitz, R., Klein, G., & Carroll, J. S. (2006) Introduction to the special issue. 

Naturalistic decision making and organisational decision-making: exploring the 
intersections. Organization Studies, 27, 7, 917-924. 

24 Harré, R., Gillett, G. (1994)The Discursive Mind. Thousand Oaks, CA: Sage Publica-
tions, Inc. 

25 Woodside, A. G., MacDonald, R., Burford, M. (2004) Grounded theory of leisure travel. 
Journal of Travel and Tourism Marketing, 14, 1, 7-39. 
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Теории за вземане на потребителски решения 
От гледна точка на поведенческите модели при вземане на решение 
за ваканция, и особено във връзка с техните мотивационни аспекти, 
интерес представлява единствено направлението потребителско пове-
дение. В литературата са представени няколко основни теории за взе-
мането на решенията при потребителите, които могат да бъдат предс-
тавени като класически и постмодернистични. Според Decrop (2006), 
класическите теории за вземане на потребителски решения описват 
потребителя като индивид, намаляващ риска, като индивид, решаващ 
проблем или като индивид, обработващ информация. Виждането за 
потребителя като индивид, намаляващ риска, е предложено за първи 
път от Bauer26 и Taylor27. Рискът може да бъде психологически или 
физически; може да бъде свързан с пари, функция на продукт или со-
циално приемане. Намаляването на риска включва стратегии като 
лоялност към марката, повтарящи се покупки или покупка на най-
скъпите или най-популярни марки (Decrop, 2006, стр.5). 
Решаването на проблеми е най-популярният подход за вземане на 
решения. Значителна част от моделите за потребителско поведение са 
базирани на тази парадигма28,29,30,31. Подходът е основан на допуска-
нето, че всяка потребителска нужда или желание създава проблем в 
индивида. Потребителят се заема да разреши проблема като избира 
курс на действие, който да задоволи тази нужда или желание (Decrop, 
2006, стр.5). 
Класическият процес на вземане на решение, описан от най-напред от 
Fishbein et al.32,  а впоследствие и от Kotler et al.33, включва пет основ-
ни стъпки, през които преминава потребителят: 1) идентифициране 
                                                           
26 Bauer, R. A. (1960) Consumer behavior as risk-taking. In R. S. Hancock (Ed.), 

Dynamic marketing for a changing world. Chicago: American Marketing Association, 
389-398. Cited from D. F. Cox (Ed.) (1967) Risk-taking and information-handling in 
consumer behavior. Boston: Harvard University Press, 23-33. 

27 Taylor, J. W. (1974) The role of risk in consumer behavior. Journal of Marketing,38, 
54-60. 

28 Andreasen, A. (1965) Attitudes and customer behavior: a decision model. In L. E. 
Preston (Ed.), New research in marketing. Berkeley: University of California Institute 
of Business and Economic Research, 1-16. 

29 Nicosia, F. M. (1969) Perceived risk, information processing, and consumer behavior: 
A review article. Journal of Business, 42, 162-166. 

30 Howard, J.A.,Sheth, J.N. (1969) The theory of buyer behavior. New York: John Wiles 
and Sons. 

31 Sheth, J.N. (1967) A Review of Buyer Behavour, Management Science, 13,12, Series 
B, Managerial,  B718-B756. 

32 Fishbein, M.,Ajzen, I. (1975) Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An 
Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesle. 

33 Kotler, Ph., Keller, K.L. (2012)Marketing Management, Fourteenth Edition, Pearson 
Education. 
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на потребността; 2) търсене на информация; 3) оценка на алтернати-
вите; 4) покупка на продукт или услуга; и 5) оценка на резултата от 
покупката. Това означава, че подходът „решаване на проблем“ рефе-
рира към внимателно, мотивирано действие, което изисква рациона-
лен индивид, вземащ решение (Decrop, 2006, стр.5). 
Подходът „обработка на информация“ предполага, че потребителите 
постоянно търсят и обработват информация, за да подобрят качеството 
на избора си. Този подход подкрепя теорията за ограничената рацио-
налност, тъй като приема, че потребителите имат ограничени ресурси 
за обработка на информация (например ограничена работна памет и 
способности за преработка на данни). Прави се паралел със схващане-
то, че „предпочитанията към опциите, когато се отнася за нещо слож-
но или ново, не могат да бъдат ясно очертани и често се конструират в 
процеса на вземане на решение“34 . 

Постмодернистични теории 
Съвременната пазарна икономика, която се характеризира с все пове-
че нови технологии и конкурентен натиск, често изправя потребите-
лите пред голям набор от алтернативи и ги пренасища с информация 
от множество източници, в т.ч. семейство, приятели, реклама, търгов-
ци и други (Decrop, 2006). Несигурността, свързана с използването на 
продукта и изпълнението на функциите му, както и трудната прецен-
ка на съотношението „качество – цена“, резултира в сериозни пазарни 
дилеми за потреби-телите. На тази база възникват нови генерални 
разбирания за потребителското поведение. Формирани са две основни 
направления – едното възприема потребителя като хедонист, а друго-
то – като адаптивен индивид, вземащ решения. Тези теории са свър-
зани с теорията за адаптивното вземане на решения и теорията за 
кошчето за отпадъците, посочени по-горе.  
От гледна точка на хедонизма и преживяването в потребителското по-
ведение, фокусът не е върху самия процес на вземане на решение, а 
върху потребителския опит с продуктите35,36. Това е свързано с взема-
нето на решение, но и с някои ментални конструкции. Хедонистично-
то потребление спада към „тези елементи на потребителското поведе-
ние, които са свързани със сетивността (вкусове, звуци, миризми, осе-
зание и зрение), фантазиите и емоционалните аспекти на опита на 

                                                           
34 Bettman, J.R.; Luce, M. F., Payne, J.W. (1998) Constructive Consumer Choice 

Processes, Journal of Consumer Research, 25, 3, 187-217. 
35 Holbrook, M.B., Hirschman, E.C. (1982) The Experiential Aspects of Consumption: 

Consumer Fantasies, Feelings, and Fun. Journal of Consumer Research, 9, 132-140. 
36 Hirschman, E. C. (1989) Consumer behavior theories as heroic quest. Advances in 

Consumer Research, 16, 639-646. 
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потребителя с продукта“37. Потребителите търсят решения, които ще 
максимизират удоволствието и емоционалната им възбуда. Болезне-
ното хедонистично потребление също е възможно, тъй като „потреби-
телите могат да използват болезнено придобитото познание, за да се 
преборят с емоциите си и да конструират фантазии, които да им по-
могнат да се справят с неприятна действителност впоследствие“38. От-
читайки това, Holbrook 39 предлага традиционния модел „знание – 
афект – поведение“ да се замени с модела „съзнание – емоция – стой-
ност“. Тази по-нова гледна точка към потребителското поведение се 
фокусира върху използването на продукта, потребителския опит и хе-
донистичните и символични измерения на продукта. Продуктите вече 
не се възприемат като обективни единици, а по-скоро като субективни 
символи, свързани с емоционални отговори, удоволствия за сетивата, 
мечти или естетически възприятия (Decrop, 2006, стр.6). 
Адаптивното вземане на решения е базирано на принципа, че потре-
бителите са гъвкави в начина си на отговор на задачи, изпълнени при 
различни условия40. Вземането на решение е зависимо от променли-
вите, свързани със задачите; от индивидуалните различия; от връзки-
те с други членове на семейството и приятели и др. 
В обобщение на казаното дотук може да се твърди, че теорията за взе-
мането на потребителски решения се разширява непрекъснато, като 
се фокусира все повече върху въздействието на психо-емоционалните 
характеристики на индивида, средата и конкретната ситуация, в коя-
то се намира. Прегледът на теоретичните модели показва, че процесът 
на достигане до алтернативата, удовлетворяваща физическите и емо-
ционалните потребности на индивида, е изключително сложен и зави-
си от много на брой и разнообразни по своята същност, а често и про-
менливи, условия. Същевременно когнитивните способности и способ-
ностите за обработка на информация у човека са сравнително ограни-
чени. Това поставя значителни предизвикателства по отношение на 
извеждането на общовалидни модели, тъй като с оглед на тези особе-
ности всяко потребителско решение има строго индивидуални и често 
неясни параметри.  

                                                           
37 Hirschman, E.C., Holbrook, M.B. (1982) Hedonic Consumption: Emerging Concepts, 
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38 Пак там. 
39 Holbrook, M.B. (1984) Axiology in Consumer Research: The Nature of Values in the 
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Теориите за вземането на потребителски решения са в основата на те-
оретичните постановки, касаещи вземането на решения в туризма.  

Теории за вземане на решения за ваканция  
Вземането на решение за ваканция представлява форма на потреби-
телско вземане на решение, предвид факта, че в резултат се осъщест-
вява покупка на туристически продукт. Туристическият продукт обаче 
има специфични характеристики, които не позволяват автоматично 
прилагане на съществуващите модели и създават нужда от формули-
рането на нови теоретични постановки, отчитащи тези особености41.  
Туристическият продукт притежава четирите основни характеристики 
на услугите: непостоянство (качеството на услугите зависи от това кой, 
кога, къде и как ги предоставя), неосезаемост (услугите не могат да се 
видят, опитат, чуят или помиришат преди покупката), нетрайност (ус-
лугите не могат да бъдат съхранявани за по-късна продажба или 
употреба), неделимост (услугите не могат да бъдат отделени от достав-
чика)42. Законът за туризма в България дефинира понятието туристи-
чески продукт43.Туризмът като услуга поставя много въпроси от глед-
на точка на потребителското поведение. Той е съставен от множество 
осезаеми елементи, но в голяма степен е свързан със серия от прежи-
вявания. Тези преживявания формират неосезаемите ползи като чув-
ство на благосъстояние, умствено и физическо оздравяване, задоволя-
ване на лични интереси (култура например), възстановяване на от-
ношения 44. Туристическият продукт е комбинация от множество про-
дукти и услуги, предоставяни от различни организации, както в част-
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43 Според Закона за туризма в България, туристически продукт е „съвкупността от 

специфични стопански дейности и природни и антропогенни условия и ресурси в 
рамките на определена територия, предлагани и потребявани от туриста по време 
на неговото пътуване“. В състава му се включват основни туристически услуги 
(настаняване, хранене и транспортиране), допълнителни туристически услуги 
(услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и 
опознавателен характер, конгресни и делови прояви, спортно-анимационни и 
водно-атракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени 
линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни 
средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, пре-
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44 Middleton, V.T., Clarke, J. (2001) Marketing in Travel and Tourism, 2nd Ed., Butter-
worth-Heinemann, Oxford. 
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ния, така и в публичния сектор. Някои автори дори отиват още по-
далеч, твърдейки, че от гледна точка на туриста продуктът включва 
преживяването от напускането на дома до завръщането в него.45 Това 
дава основание да се твърди, че туристическият продукт е комплексна 
и многоелементна концепция, която трябва да бъде разглеждана от 
множество гледни точки46, а осезаемите и неосезаемите му елементи 
са съществена част от туристическата оферта47. 

Tуристическият продукт се различава от други продукти, включващи 
услуги (Dunne, 2009, стр.57): често се възприема като покупка с висока 
степен на ангажираност. Други характеристики на туристическия 
продукт, които влияят на покупката са:  

• времевият лаг между покупката и потреблението – това озна-
чава, че потребителите трябва да предвидят какво искат да 
правят в бъдеще, както и да прогнозират обстоятелствата около 
себе си по времето на пътуването;  

• ролята на други лица (приятели, семейство) – именно тази ха-
рактеристика затруднява изследванията на поведенческите 
модели на туристите48.  

Изследванията сочат, че клиентите ценят и уважават личните си из-
точници повече от комерсиалните (т.нар. влияние на предаваното „от 
уста на уста“/„word of mouth“) (Bonera, 2008); чувствителността на тър-
сенето – туристическият продукт не се възприема като продукт от 
първа необходимост и по тази причина е много ценово чувствителен. 
По тази причина икономическите условия (рецесия, инфлация, данъ-
ци) играят значителна роля в търсенето на туристически продукти; 
сезонността на търсенето – при много туристически бизнеси се наблю-
дава сезонност в търсенето (ски курорти, градски турове и други); нет-
райността на продукта – туристическият продукт не може да бъде 
съхранен на рафт или в склад. Това резултира в загуба на приходи. 
Като противовес много фирми използват тактически подходи в цено-
образуването; събитията във външната среда (тероризъм, бедствия, 
политическа нестабилност и други) – те са извън контрола на бизнеса, 
но могат да имат драматичен ефект върху икономическото състояние 
на туристическите предприятия (Dunne, 2009, Swarbrooke et al., 1999, 
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Кръстева, 201549). Тези характеристики са традиционни и не отчитат 
значимите промени от последните години, свързани с природните 
промени и разходите за туристически продукти. Наличието на интер-
нет и last minute оферти промени начина на възприемане и покупка 
на туристическите продукти.  
Decrop (2006) разделя основните модели за вземане на решение за по-
купка в три групи – микроикономически, когнитивни и интерпрета-
тивни, на база на подхода към индивида и поведението му, който въз-
приемат. 
Микроикономическите модели на вземане на решения в туризма 
Микроикономическите модели за изследване на вземането на решения 
за ваканция използват традиционната теория за търсенето в обяснение 
на туристическото поведение. Моделите допускат, че решенията се уп-
равляват от цената: колкото по-ниска е цената, толкова по-високо е 
търсенето и обратно. Този подход по-скоро цели да обясни как би тряб-
вало да се държи потребителят, вместо да изследва какво е действител-
ното му/й поведение. Решенията са индивидуални, неограничени във 
времето и по отношение на контекста (т.е. при равни други условия). 
Въпросите за това как и защо потребителят взема определено решение 
за ваканция не се разглеждат (Decrop, 2006, стр.23). Предвид факта, че 
тези теоретични постановки не могат да бъдат определени като пове-
денчески модели, те не са обект в нашето изследване. 
Когнитивни модели на вземане на решения в туризма 
Decrop (2006) идентифицира три типа когнитивни модела: „вход – из-
ход“ или т.нар. consideration set (в описателен превод – набор от алтер-
нативи за обмисляне); последователен (стъпков) и процесен. При стъп-
ковите модели вземането на решение се осъществява в няколко задъл-
жителни, последователни стъпки – идентификация на проблема, тър-
сене на информация, оценка на алтернативи, избор и процеси, следва-
щи избора (същите са идентифицирани от Kotler et.al 2012). Моделите 
от типа consideration set също могат да бъдат наречени последователни, 
но при тях фокусът е върху развитието на обмисляните продуктови ал-
тернативи. Процесните модели не обръщат толкова внимание на струк-
турните взаимоотношения между входа и резултата, колкото на мен-
талните процеси, които съпътстват вземането на решение.  
Повечето когнитивни модели са базирани на класическите теории за 
потребителското поведение и постулатите за (ограничената) рацио-
налност и йерархич-ното вземане на решение в туризма (Decrop, 2006, 
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стр.23). Те не обръщат внимание на взаимоотношенията „търсене – 
цена“, а на социално-психологическите променливи и процеси, вклю-
чени във вземането на решения. Според тях потребителят не е паси-
вен, a се разглежда като основно действащо лице в изборите си – из-
мисля правила и стратегии, за да реши проблемите си и да задоволи 
нуждите си. Основните процеси в тези модели са възприятията и об-
работката на информация (Decrop, 2006, стр.28).  

Svenson (1979)50, а впоследствие и Decrop (2006), разграничават два 
вида подходи сред когнитивните модели – структурни и процесни. 
Структурните модели се занимават с отношенията между „вход“/ input 
(дефиниран като информацията за всяка алтернатива) и „из-
ход“/output (дефиниран като преценка за или избор между алтернати-
вите). Процесните модели се отнасят до това как се вземат решенията 
от гледна точка на ключовите когнитивни процеси (Decrop, 2006, 
стр.28). От гледна точка на целите на настоящото изследване, най-
голям интерес представляват когнитивните модели, тъй като те опис-
ват основните когнитивни, емоционални и поведенчески елементи, 
включени в процеса на вземане на решения и предлагат последова-
телност, в която да бъдат свързани.  

Структурни модели 
Едно от големите направления в изследванията на вземането на ре-
шения за ваканция се фокусира върху „движението“ на дестинациите 
в набора от обмисляни алтернативи (т.нар. consideration set) (Decrop, 
2006, стр.29). Този модел е предложен за първи път от Howard 
(1963)51, който твърди, че потребителите правят финален избор от пос-
тепенно намаляващи групи от алтернативи сред краен брой потенци-
ални опции. Концепцията е приложена към избора на дестинация от 
Um и Crompton (1990)52, Woodside и Lysonski (1989)53 (Petrick et al., 
2007)54.  Т.нар. consideration set (или още наричан от Crompton 
(1992)55evoked set) обхваща всички дестинации, в които туристът ре-
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ално обмисля да прекара ваканцията си. Този consideration set е част 
от по-голяма група, наречена awareness set. Тя включва всички поз-
нати на туриста дестинации. Awareness set е част от по-голяма група, 
обхващаща всички възможни алтернативи56,57. Така изборът се състои 
от процеси на оценка и подбор между дестинациите в consideration set, 
където те са сравнявани или като алтернативи, или на база на атри-
бутите им (Decrop, 2006, стр.29).  

Когнитивният модел на L58 е структурен модел за избор на туристи-
ческа дестинация в две стъпки. Първата е общото решение да се осъ-
ществи или да не се осъществи ваканцията. Ако отговорът е „да“, 
следва второ решение – къде да се отиде. Crompton (1992) описва из-
бора на дестинация като резултат от взаимодействието между същест-
вуващите ограничения (например време, пари, умения) и имиджа на 
дестинациите. Разширявайки тази концепцията, Um и Crompton 
(1990) по-късно разработват по-пълна рамка, базирана на идеите на 
Howard и Sheth (1969) 59и на мултиатрибутния модел на Fishbein и 
Ajzen (1975)60, модел с три набора от променливи (фиг.1): външни – 
представящи въздействието на социалната и маркетинговата среда. 
Според Howard и Sheth (1969) те се класифицират в съдържателни 
(атрибутите на дестинацията), символични (рекламните послания) и 
социални стимули; вътрешни – изведени са от социално-
психологическите характеристики на потребителя (личностни харак-
теристики, мотиви, ценности, отношение); когнитивни конструкции – 
представляват „интеграция на външните и вътрешните променливи в 
дестинации от awareness set и evoked set“ (Um и Crompton, 1990, стр. 
436). Различават се два стадия в избора на дестинация за пътуване – 
извеждане на дестинациите, които реално се обмислят от всички дес-
тинации, за които туристът е информиран, и избор на една дестина-
ция сред реално обмисляните. Ключовата конструкция в процеса на 
избор на дестинация и в двата стадия е отношението (Decrop, 2006, 
стр.30).  
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Фигура 1. Модел на Um и Crompton  (1990) за процес на избор на 
дестинация 

 
Източник: Адаптирано от автора по (Decrop, 2006) 

Този модел включва пет процеса (посочени със съответния номер на 
фиг.1): 1) формулиране на мнение за атрибутите на дестинацията 
(чрез пасивно „прихващане“ на информация или случайно получени 
знания); 2) иницииране на процеса на избор на дестинация след об-
щото решение да се направи ваканция или не; 3) развитие на набора 
от познавани дестинации до набор от обмисляни дестинации; 4) фор-
мулиране на мнение за атрибутите на обмисляните дестинации (чрез 
активно търсене на информация); 5) избор на дестинация сред обмис-
ляните. (Decrop, 2006, стр.30).  
Моделът на Um и Crompton (1990) има следните основни ограниче-
ния: взаимоотношенията в модела не са тествани, не се обръща вни-
мание на емоциите и съвместните процеси на вземане на решения, 
базиран е най-вече на когнитивни елементи и индивидуално поведе-
ние, не е динамичен, липсва проследяване на действителния процес 
на вземане на решения (измерва процесите след като решенията вече 
са взети) (Sirakaya и Woodside, 2005). 
Woodside и Lysonski (1989) формулират друг общ модел, който е сред 
най-популярните и днес. Моделът включва маркетингови променливи 
(четирите „P“ на маркетинг микса) като външни променливи; промен-
ливи, свързани с пътуващия (предишен опит, социално-демографски 
характеристики, лайфстайл и ценностна система) като вътрешни про-
менливи. Те обаче добавят допълнителни критерии, предвид допуска-
нето, че наборът от всички разпознаваеми дестинации (awareness set) 
е резултат от мисловен категоризационен процес, който обхваща че-
тири групи дестинации– спонтанно обмисляни дестинации, отхвърле-
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ни дестинации, дестинации, които не са обмисляни активно и недос-
тъпни, но познати дестинации. 
Наборът от познавани дестинации, както и категоризационния про-
цес, който води до групирането, се влияят от маркетинговия микс и 
личните характеристики на пътувания (особено предишния му опит, 
стрелки 1 и 2 на фиг. 2). Те увеличават вероятността дестинацията да 
бъде включена в набора от обмисляни дестинации. Емоционалните 
асоциации обикновено са позитивни за дестинация, която е част от 
набора от обмисляни дестинации и негативни за дестинация, която е в 
групата на отхвърлените (стрелка 4). Предпочитанията на туристите 
са позитивна функция от реда на дестинациите в набора от обмисляни 
дестинации (стрелка 5). Намерението за посещение на определена 
дестинация се влияе положително от предпочитанията на потребите-
ля към тази дестинация (стрелка 9). Тези хипотези са доказани чрез 
емпирични тестове. Интересен резултат от прилагането на този модел 
е, че всъщност броят на дестинациите в набора от обмисляни дестина-
ции е сравнително малък (средно между три и пет) (Decrop, 2006, 
стр.31). 
Основните ограничения на модела на Woodside и Lysonski (1989) мо-
гат да бъдат сведени до: ограничено описание и тестване на някои 
конструкции и взаимоотношение в модела; експериментален характер 
на тестването с малки и непредставителни извадки, което поставя 
въпроси, свързани с надеждността на модела; липса на емпирични 
доказателства за действителните процеси на избор (в модела те са 
формулирани като хипотези) (Sirakaya и Woodside, 2005). 

Процесни модели 
Процесните модели са фокусирани не върху самото решение, а върху 
психо-поведенческите променливи, които стоят зад вземането на ре-
шение и върху начина, по който потребителите стигат до своите ког-
нитивни и емоционални преценки, намерения и ангажименти, преди 
да пристигнат в дестинацията61. Wahab et al.62 разработват за първи 
път последователен (9-стъпков) модел за вземане на решение за ва-
канция, който включва: първоначални стимули, концептуална рамка, 
набиране на информация, определяне на допустимите параметри, ди-
зайн на алтернативите, предвиждане на последствията, анализ раз-
ходи-ползи на алтернативите, решение и резултати от решението. 
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Рамката обаче е твърде стереотипна, тъй като авторите вярват, че 
вземането на решение всеки път минава през този набор от стъпки 
(Decrop, 2006, стр.33). 

Фигура 2. Модел на Woodside и Lysonski за избор на дестинация 
за почивка 

 
Източник: Адаптирано от автора по (Decrop, 2006) 

Schmoll (1977)63 и Mathieson и Wall (1982)64 са първите, които разра-
ботват последователен модел на вземане на решение за ваканция, ба-
зиран на основните теории в потребителското поведение. Според тези 
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модели мотивацията (желанието за пътуване) е основен стимул за це-
лия процес на вземане на решение. Следващите „класически“ етапи 
са търсене на информация, оценка на алтернативите и решение. Де-
сет години по-късно, Mansfeld65 разработва по-пестелива версия на 
концепцията на Mathieson и Wall (1982) с три основни стъпки, водещи 
до избор: мотивация, търсене на информация и оценка на алтернати-
вите. В неговия модел ролята на мотивацията е подсилена чрез голям 
брой комплексни мотивационни фактори – както вътрешни, така и 
външни. Mansfeld добавя и набор от пречки, които могат да въздейст-
ват върху избора на дестинация (Decrop, 2006, стр.33). 

Най-всеобхватният разработен досега модел е на Moutinho66, разделен 
на три части. Първата част обхваща процеса преди вземането на ре-
шение и самото вземане на решение. Този етап включва „потока от съ-
бития от туристическите стимули до решението за покупка”. Решение-
то е дефинирано като „психологическа склонност, от гледна точка на 
намерение, към осъществяване на акт на покупка“, а покупката е „акт 
на покупка на дестинация за ваканция“ (Decrop, 2006, стр.36). Втора-
та част от модела обхваща оценката след покупката. Според Moutinho 
процесът на оценка на покупката от страна на туриста е ключов, тъй 
като допълва опита и осигурява обратна връзка, прецизирайки рефе-
рентната рамка по отношение на бъдещи намерения за покупка. В 
модела този процес е наречен „удовлетвореност или неудовлетворе-
ност“. Това измерение е изследвано в светлината на механизма на 
когнитивния дисонанс и е разделено в три зони на последващо пове-
дение – позитивна (приемане), негативна (отхвърляне) и неутрална 
(неангажираност). По-късно авторът добавя и фактора „оценка на 
адекватността“, който е резултат от сравнение между разходите и пол-
зите и е свързан с „идеалното“ състояние на всеки атрибут от туристи-
ческия продукт в представите на туриста“ (Moutinho, 1987, стр.42). То-
зи фактор може да бъде възприеман и като вид съотношение качество 
– цена (Decrop, 2006, стр.37).  Последната част от модела касае бъде-
щото вземане на решения. Тя засяга изследването на последващото 
поведение на туриста като анализира вероятността за повторна по-
купка на туристически продукти и услуги. Идентифицирани са три 
възможности: директна повторна покупка, бъдеща повторна покупка 
и модифицирана повторна покупка (преминаване към нови продукти 
или търсене на по-добро качество). Последната възможност – преми-
наване към конкурентни варианти, е резултат или от колебания, или 
от отказ за повторна покупка на продукта (Decrop, 2006, стр.37). Ос-
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новните ограничения на този модел са: прекалена сложност, липса на 
фокус върху процеса на избор на дестинация, неясноти по отношение 
на времето на осъществяване на всеки етап, трудност при емпирични-
те тестове, заради трудности при операционализацията на понятията 
(Sirakaya и Woodside, 2005). 

Моделът на Middleton67 е много по-пестелив. Той е фокусиран върху 
мотивацията като движещата сила на всички решения и като основа 
на динамиката в модела. Моделът е в четири части: 1) входящи сти-
мули – „набор от конкурентни продукти, произведени и маркетирани 
от туристическата индустрия“ (Middleton и Clarke, 2001, стр.54); 2) от-
говор на стимулите, отнесен към действителната покупка, който 
включва избор на продукт, бранд, цена и аутлет опции; 3) комуника-
ционни канали между входящите стимули и отговора (както формал-
на търговска, така и неформална междуличностна комуникация) и 
между характеристи-ките на купувача и процеса на вземане на реше-
ние, където основният фокус е върху нуждите, желанията и целите. 
Последните се влияят от три взаимодействащи си елемента: a) демог-
рафски характеристики, икономическа и социална позиция на турис-
та; б) психографски характеристики и в) нагласи на туриста; 4) кому-
никационни филтри (знания, възприятия и опит), влияещи върху 
процеса на вземане на решение за покупка, от гледна точка на факта, 
че само малка част от произвежданата от комуника-ционните канали 
информация се получава от индивида. Възприятията, повлияни от 
нагласите, имат силен селективен ефект.  
Последният аспект в модела на Middleton е разграничението между: 
1) прости покупки (наем на кола, хотел), които наподобяват покупката 
на стоки за ежедневна употреба и са свързани с рутинираното реша-
ване на проблеми; и 2) сложни покупки (двуседмична ваканция в 
чужбина или околосветски круиз), които са разглеждани като стоки, 
изискващи разширено решаване на проблеми. Това разделение е из-
ползвано за формулирането на набор от поведенчески характеристики 
(Decrop, 2006, стр.38).  
Интерпретативни модели на вземане на решения в туризма 
Структурните и процесните модели са свързани с когнитивния подход 
при вземането на решения. Напоследък обаче тази гледна точка е 
доста оспорвана, вследствие на което са предложени нови разработки, 
свързани с вземането на решения и поведението на туристите. Те раз-
читат на постмодернистичните интерпретативни подходи, базирани са 
на презумпцията, че вземането на решение е нещо повече от форма-
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лизиран многостепенен процес и въвеждат нова натуралистична ви-
зия към туристическото поведение, фокусирана върху преживяването. 
Основен принос в тази насока имат Woodside и MacDonald68 и Teare69, 
чиито концептуалните рамки предлагат по-дълбок, качествен подход 
към вземането на решения. Това резултира в алтернативни предло-
жения, които включват променливи и хипотези, които на са вземани 
предвид преди това. Woodside и MacDonald (1994) обаче следват кла-
сическата хипотетична дедуктивна традиция. Тяхната рамка е бази-
рана на интуиция и литературен преглед. Идеите най-напред са гене-
рирани, а след това са тествани емпирично. За разлика от тях Teare 
(1994) възприема обратния подход с малко етнографско проучване на 
пазара на хотелски почивки във Великобритания. Въпреки това него-
вата концепция звучи повече като обобщение на резултатите, а не ка-
то теоретичен модел. Нещо повече – теоретичните постановки, които 
генерира представляват частен случай при избор на хотелско наста-
няване и не обхващат вземането на решение за ваканция като цяло 
(Decrop, 2006, стр.43). 

Мотивацията в моделите за вземане на решения за ваканция 
Мотивацията е ключова за развитието на туризма, тъй като без инте-
рес или нужда от пътуване, туризмът не може да съществува (Bonera, 
2008). Тя покрива всички причини, които влияят върху начина, по 
който действат индивидите (Kassean и Gassita, 2013). Мотивацията е 
един от основните елементи, влияещи върху моделите на търсене.70. В 
когнитивните процесни модели на Schmoll (1977) и Mathieson и Wall 
(1982), цитирани от Decrop (2006) по-горе, мотивацията (желанието за 
пътуване) е възприемана като основен стимул за целия процес на 
вземане на решение. Dunne (2009) описва мотивацията като елемент 
от идентификацията на потребността. Според Shiffman и Kanuk 
(2000)71 мотивацията може да бъде дефинирана като движеща сила 
вътре в индивидите, която ги подтиква към действие. Тази движеща 
сила произхожда от състоянието на напрежение, което се създава като 
резултат от неудовлетворена потребност (Dunne, 2009, стр.72). От своя 
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страна идентификацията на потребността представлява „възприятие-
то за разлика между желаното състояние и актуалната ситуация, дос-
татъчно да събуди и активира процеса на вземане на решение“. Сле-
дователно потребността може да се възприеме като силата, което съ-
бужда мотивираното поведение. Това означава, че за разбиране на чо-
вешката мотивация е важно да се установи какви са човешките пот-
ребности и как те могат да бъдат удовлетворени (Dunne, 2009, стр.73).  
Повечето изследователи в областта на туристическото поведение са на 
мнение, че потребностите и мотивацията са взаимно свързани72 – съ-
ществуването на първото генерира второто.  

McIntosh, Goeldner и Ritchie73 предлагат мотивацията за пътуване да 
бъде разделена в четири категории: физически мотиватори: свързани 
с освежаване на тялото и ума, здравни цели, спорт и удоволствие. Те 
са свързани с дейности за намаляване на напрежението; културни мо-
тиватори: включват жаждата за знание за други страни и места – му-
зика, изкуство, фолклор, танци, живопис и религия; междуличностни 
мотиватори: включват желанието за срещи с нови хора, посещения на 
приятели и роднини, бягство от рутината, семейството или съседите, 
създаване на нови приятелства; мотиватори, свързани със статус и 
престиж: включва желание за разпознаваемост, внимание, признание 
и добра репутация. 
Въпреки че тази класификация е полезна за базовото разбиране на 
различните типове мотивация за пътуване, тя е доста обща и е обект 
на доста критики, тъй като няма ясни измерители за различните ка-
тегории (Dunne, 2009, стр.74). 
Push и pull фактори на мотивацията 
Сред най-популярните подходи за изследване на мотивацията несъм-
нено е push (бутам) и pull (дърпам) концепцията 74,75,76

.Push фактори-
те са полезни за обясняване на желанието за пътуване, докато pull 
факторите се използват за обяснение на действителния избор на дес-
тинацията. Много автори считат, че push факторите представляват 
социо-психологическата мотивация, която предразполага индивида да 
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пътува. Това са фактори като желание за бягство, почивка и отпуска-
не, здраве и спорт, приключение, престиж, заздравяване на семейни 
връзки. От друга страна pull факторите са тези, които привличат ин-
дивида към определена дестинация. Те включват осезаемите ресурси 
като плажове, удобства, исторически забележителности, както и възп-
риятията и очакванията на потребителите (най-вече от гледна точка 
на имиджа на дестинацията) (Dunne, 2009, стр.76). Push факторите са 
вътрешни и представляват дълбоката вътрешна мотивация (вътрешно 
генерирани двигателни механизми), а pull факторите са външни и се 
отнасят до мисловните картини, с които индивидът свързва реалния 
свят (Decrop,2006, стр.79). Yoon и Uysal77 определят push факторите 
като емоционален, а pull факторите – като ситуационен аспект на мо-
тивацията (Mohamad и Jamil, 2012)78. Смята се, че push и pull факто-
рите са свързани с две отделни решения, взети в два отделни времеви 
момента. Първото от тях е фокусирано върху въпроса дали да отидем, 
а второто – върху въпроса къде да отидем. Следователно push факто-
рите са налични преди pull факторите да влязат в действие79. Dann 
(1977) подчертава важността на push факторите като посочва, че дейс-
твителното решение за посещение на дестинацията се взема в отговор 
на първоначално възникналата потребност от пътуване. Следовател-
но въпросът „Какво кара хората да пътуват?“ е силно свързан с пър-
вичните нужди на индивида, а не толкова с атрибутите на дестинаци-
ята (т.е. pull факторите) (Dunne, 2009, стр.76).  
Crompton (1979) идентифицира емпирично седем push и два pull фак-
тора при пътуване. Push факторите са: бягство от досадното ежедне-
вие, себеизследване и себеоценка, почивка от ежедневното психо-
физическо напрежение, търсене на престиж (възможности за социа-
лен напредък), упадък (освобождаване от социалните ограничения 
чрез по-слабо рационални форми на поведение), заздравяване на род-
ствените връзки (прости дейности с висока степен на споделяне, които 
често са пренебрегвани в ежедневния живот) и подобряване на соци-
алното взаимодействие (намаляване на личните бариери и несигур-
ност чрез дейностите по време на почивката), а pull факторите са но-
вост и обучение (Bonera, 2008). 
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В заключение е важно да се отбележи, че Crompton & McKay (1997) 
идентифицират три основни причини за изследване на туристическата 
мотивация: 1) мотивите са ключа към дизайна на туристическите офер-
ти; 2) мотивите са директно свързани с удовлетвореността от преживя-
ването; 3) идентифицирането и приоритизи-рането на мотивите позво-
лява на специалистите по маркетинг и планиране в туризма да разбе-
рат процеса на вземане на решение за ваканция (Kassean и Gassita, 
2013).Тези причини са и основанието настоящото изследване да се със-
редоточи върху изследването на мотивационните аспекти на поведени-
ето на българите при вземане на решение за ваканция в България. 

Методология 
В България обширни изследвания на национално ниво, отчасти обхва-
щащи мотивите за избор на дестинация и факторите, влияещи върху 
вземането на решения, са провеждани в периода 2009-2010 г.80Проучва-
нията показват, че изборът на България като дестинация е ценово ори-
ентиран и планирането на почивките се осъществява при различни ус-
ловия за различните целеви групи туристи81. Изследванията обаче не се 
спират на моделите на вземане на решение за ваканция в България и 
мотивационните фактори, които го определят.По-късни проучвания през 
2013г.82 също засягат отчасти проблема за мотивационните аспекти при 
вземането на решение за ваканция в България. Резултатите са предста-
вени общо за български и чуждестранни туристи, т.е. на база на публич-
ните данни не може да бъде направен вторичен анализ; обхванати са ос-
новно атрибутите на дестинация България като фактори за избор и са 
подценени мотивационните фактори; представените модели завземане 
на решение са твърде опростени, не са базирани на теоретичните поста-
новки в областта и не са свързани методологически с факторите на избор. 
Може да се каже, че темата за мотивацията на българите за ваканция в 
България в актуалните емпирични проучвания на национално ниво е 
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засегната частично. Данните не обхващат изчерпателно всички катего-
рии фактори, като се фокусират основно върху атрибутите на дестина-
цията. В изследванията са включени много малка част от трите основ-
ни групи променливи в процеса на вземане на решения – социално-
психологически (възприятия, усвояване на знания, нагласи), личност-
ни (мотивация, индивидуалност и концепция за себе си, лайфстайл, 
емоции), свързани със средата (социални и културни въздействия, 
междуличностни отношения, ситуационни специфики) (Decrop, 2006, 
стр. 7). 

Дизайн на изследването и събиране на данните 
За целите на проучването е разработен модел за изследване на моти-
вационните аспекти във вземането на решение за ваканция, който е 
приложен емпирично сред извадка от български граждани на възраст 
над 15 г.  
Теоретична основа на модела 
Разработеният модел стъпва на две теоретични постановки. Първата е 
моделът на Middleton (1988). Този модел се различава от останалите 
по своята разчупеност и липса на линейност, за разлика от по-ранните 
модели. Както беше споменато по-горе, той се състои от четири взаи-
модействащи помежду си компонента (фиг.3). Първите два – входящи 
стимули и комуникационни канали, стиму-лират процеса на покупка 
(голяма част от тях могат да бъдат манипулирани чрез средствата на 
маркетинга). Тези входящи променливи се обработват и интерпрети-
рат в централния компонент – характеристики на купувача и процеса 
на вземане на решения. Последният компонент е отговор на стимули-
те чрез избор (Dunne, 2009, стр. 64). 
Моделът на Middleton определя мотивацията като ключов фактор в 
потребителското поведение при покупка, тя е динамичният компонент 
в процеса, който създава „мост“ между потребностите и решението за 
действие или покупка (Hudson, 1999, цитиран от Dunne, 2009, стр. 65). 
Именно това е и основанието моделът на Middleton да бъде избран за 
основа на проучването в настоящото изследване. 
Втората теоретична постановка, на която е базиран изследователският 
ни модел, е push и pull концепцията за мотивацията при вземането на 
решение за ваканция. Тази концепция дава широк поглед върху мо-
тиваторите за пътувания, отчитайки и емоционалните, и ситуацион-
ните аспекти (Mohamad и Jamil, 2012). Считаме, че това ще даде до-
пълнителен аналитичен потенциал и възможност за представяне на 
по-детайлна картина на факторите, мотивиращи вземането на реше-
ния на българите за ваканция в България. 
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Фигура 3.  Модел на потребителско поведение „стимул – отговор“, 
Middleton (1988) 

 
Източник: адаптирано по (Dunne, 2009). 

Обобщението на емпиричните изследвания по темата, представени от 
Dunne (2009) показва, че съществува „ядро“ от подобни мотивационни 
фактори, изведени от различните автори. Уникалните (неповтарящи-
те се) push и pull фактори са представени на фигура 4.  

Изследователски модел 
За да стане основа за провеждане на проучването, моделът на 
Middleton (1988) е „захранен“ със съдържание, както следва: 
Процес 1. Входящи стимули. В Националната стратегия за устойчиво 
развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.83 като турис-
тически продукти с потенциал за развитие (които в конкретния случай 
са възприети като „набор от конкурентни продукти, произвеждани и 
маркетирани от туристическата индустрия“) са идентифицирани след-
ните видове туризъм: морски туризъм, зимен/ ски туризъм, здравен 
(балнео, спа и уелнес) туризъм, културен туризъм, екотуризъм, селски 
туризъм, винен/ено и гурме туризъм, голф туризъм, фестивален и съби-
                                                           
83 Министерство на туризма, Национална стратегия за устойчиво развитие на ту-

ризма в Република България 2014-2030 г., 2014 г., http://www.tourism.government. 
bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti/nacionalna-strategiya-za-ustoychivo-
razvitie-na-turizma-v, посетена на 05.05.2015, последно посещение на 05.12.2018 г. 
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тиен туризъм, ловен туризъм. Към изброените в Стратегията са доба-
вени още два вида, предвид факта, че те са проследявани в проучвани-
ята от 2009 г.: планински и приключенски/екстремен туризъм. 

Фигура 4. Ядро от push и pull фактори , адаптирано по Dunne, 2009 

 

Процес 2. Комуникационни канали. Резултатите от посочените по-
горе проучвания през 2009-2010 г., както и по-скорошни изследвания, 
показват, че комуникационните канали, които използват българските 
туристи варират само като разпределение помежду си, но не и като 
видове. По тази причина в проучването са включени каналите от мо-
дела, както следва: реклама (независимо къде), търговски промоции 
(вкл. сайтове за колективно пазаруване), брошури/ листовки/ катало-
зи, лични продажби (туроператори и туристически агенции), ПР мате-
риали във вестници и списания (вкл. специализирани издания), ин-
тернет страници, и са добавени: собствени източници (приятели, се-
мейство, колеги и други) и собствен предишен опит с дестинацията. 
Лицата в заобикалящата среда, които въздействат на вземането на 
решение и мотивацията са разделени в следните групи: семейство; 
близък приятелски кръг; по-далечен приятелски кръг, познати; коле-
ги на същото или по-ниско йерархично ниво; колеги на по-високо йе-
рархично ниво/ работодател; публични личности;  личности, на които 
индивидът иска да прилича (по статус, репутация, личен живот или 
друг признак) 
Процес 3. Комуникационни филтри. Тази част от модела съдържа три 
елемента: възприятия, познания и опит (подредени са логически). От 
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гледна точка на факта, че познанията и асоциациите се формират на 
база на възприятията (Decrop, 2006), в модела, както и във въпросни-
ка за набиране на данните, те са представени заедно. 
Възприятия и познания. Възприятията са процес, който подпомага 
разбирането на средата чрез интерпретация на стимули от външния, 
физически свят към вътрешния, мисловен свят (Wilkie, 199084, цити-
ран от Decrop, 2006, стр.7). Усвояване (на знания) е мисловно асими-
лиране (научаване) на възприе-тата информация за придобиване на 
знания и умения, които позволяват на индивида да отговаря по раз-
личен начин на средата. Наученото се съхранява в дългосрочната па-
мет под формата на асоциации. Асоциациите са в основата на вярва-
нията и чувствата (Decrop, 2006, стр.7). Възприятията и познанията са 
изследвани са чрез базирани на атрибути възприятия, отнасящи се до 
дестинация България. Атрибутите са изведени от изследванията на 
Jain (2013)85, Stylos и Andronikidis (2013)86 и данните от посочените по-
горе проучания, както следва: - Свързани с природа и климат: краси-
ва природа; приятен климат;  възможност за наблюдение на интерес-
ни животни и птици; отлични плажове и море; - Свързани с култура и 
история: уникална култура; интересни обичаи и традиции; специфич-
ни занаяти; автентични исторически места; отлични възможности за 
разглеждане на забележителности; древна история; интересен фолк-
лор; интересни туристически атракции; - Свързани с местни хора и 
гостоприемство: гостоприемни местни хора; общителни местни хора; 
местни хора, на които може да се има доверие; - Свързани с кухня и 
напитки: вкусна местна кухня; традиционни ястия, които не се пред-
лагат другаде; отлични вина и други напитки; - Свързани с атмосфе-
ра: вълнуваща атмосфера, спокойна атмосфера (подходяща за отпус-
кане); отлични възможности за забавления и нощен живот; - Свърза-
ни с инфраструктура и удобства: добри пътища; хубави хотели и други 
места за настаняване; добра комуникация и интернет връзка; добро 
състояние на туристическите атракции; добри възможности за полу-
чаване на туристическа информация на място; чистота; добри въз-
можности за спорт. 

                                                           
84 Wilkie, W.L. (1990) Consumer Behavior. Second Edition. John Wiley & Sons, New 

York. 
85 Jain, D. (2013) Visitors’ Perception of Destination Image – A Case Study of J&K 

Tourism, Prestige International Journal of Management & IT – Sanchayan, 2, 1. 
86 Stylos, N. (2013)Andronikidis, A., Exploring the Cognitive Image of a Tourism 

Destination, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 8, 3, 
University of the Aegean.  
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Опит – измерен като наличие на предишни пътувания в България 
Процес 4.  Мотивация За измерване на мотивацията на туристите при 
вземане на решение за ваканция са използвани част от обобщените 
push и pull фактори (фиг.4).  
Push фактори – за извеждане социо-психологическата мотивация, ко-
ято предразполага индивида да пътува (в модела на Midlleton потреб-
ности, желания и цели):  

• Бягство от досадното ежедневие;  
• Бягство от нормите и разпускане;  
• Почивка от ежедневното психо-физическо напрежение;  
• Себеизследване и себеоценка;  
• Търсене на престиж (за осъществяване на нови ползотворни 
контакти, за да се похвалиш, за да се почувстваш по-
самоуверен);заздравяване на родствените връзки или преотк-
риване на семейството;  

• Прекарване на време с приятели;  
• Нужда от спорт/ движение;  
• Нужда от силни усещания/ търсене на приключения;  
• Жажда за знание за други страни и места – музика, изкуство, 
фолклор, танци, живопис и религия 

Pull фактори – за извеждане на факторите, които привличат индиви-
да към пътувания в България. Описанието на факторите се базира на 
Jain (2013) и Tureckova(2002)87:  

• Свързани с комфорт: лесен достъп до дестинацията/ избраното 
място, настаняване, удобство и комфорт, кратко време за пъту-
ване; чистота;  

• Свързани със сигурност: усещане за сигурност; отпускане;  
• Свързани с време и климат: хубаво време/ приятен климат; 
слънце; 

• Свързани с природни дадености: плажове, природни атракции; 
разно-образие от животни и птици;  

• Свързани с храна и напитки: традиционна местна кухня, тра-
диционни местни напитки, ресторанти;  

• Свързани със забавление: приключения и приятни усещания, 
нощен живот, забавления и смях;  

                                                           
87 Tureckova, J. (2002) Segmenting the Tourism Market Using Perceptual and Attitudi-

nal Mapping, Agricultural Economics (AGRICECON), 48,36-48. 
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• Свързани с култура и атракции: културни забележителности и 
събития; исторически забележителности; други туристически 
атракции, изкуства и занаяти; 

• Свързани с пари: приемливи разходи за пътуване; добро съот-
ношение цена-качество;  

• Други: възможност за шопинг, спортни съоръжения и възмож-
ности за спорт; екзотика. 

Психографски характеристики – в изследването си Lin (2002) 88 изпол-
зва т.нар. „списък с ценности“ и различни лайфстайл класификаци-
онни системи, които свързват демографските характеристики и моде-
лите за покупка с психологическите нагласи. В модела този списък 
покрива категориите индивидуалност, концепция за себе си, лайфс-
тайл и емоции. Използвани са следните характеристики:  

• търсене на растеж и развитие;  
• висока информираност за световни и местни събития;  
• търсене на функционалност и трайност в продуктите, които ку-
пуват; предпочитания към наложени марки;  

• консервативност и предвидимост;  
• следване на установена рутина;  
• предпочитания към стабилността, а не към риска;  
• водене на стандартен живот; уважение към властите;  
• приемане на статуквото;  
• одобрение от хора, на които им липсва икономическа сигурност; 
добри подкрепящи социални мрежи и семейство;  

• наличие на много приятели, приятелско отношение; грижа за 
другите;  

• нежелание да се гледа телевизия;  
• любов към покупки, показващи статуса; харесване на филми 
повече, отколкото на телевизия;  

• добра икономическа, образователна и емоционална реализа-
ция;  

Нагласи – измерени чрез общото отношение към дестинация Бълга-
рия, по оста „харесвам – не харесвам“ и чрез предпочитания към Бъл-
гария/ чужбина. 
Демография, икономическа и социална позиция са измерени чрез 
стандартен демографски блок, включващ: пол; възраст; степен на за-
                                                           
88 Lin, Ch.-F. (2002)Segmenting customer brand preference: demographic or 

psychographic, Journal of Product & Brand Management, 11: 4, 249 – 268. 
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вършено образование; семеен статус; наличие на деца; личен доход; 
социален статус и позиция. 
Процес 5. Избор. Процесът на избор е измерен чрез: 
Избран продукт – сред описаните в Процес 1 
Преценка за изгодността на сделката 
Процес 6. Чувства след покупката и след потреблението. Измерени са 
чрез: 
Усещане за удовлетвореност от взетото решение 
Удовлетвореност след осъществената ваканция (само за вече почива-
лите в България) 
Методология за провеждане на проучването 
Предмет на изследването са мотивационните аспекти от поведението 
на българските туристи при вземане на решение за ваканция в Бъл-
гария. Проучването обхваща български граждани, постоянно живее-
щи на територията на страната, на възраст над 15 г., които са обмис-
ляли поне веднъж в последните 12 месеца решение за ваканция (по-
чивка) в България. Проучването цели да установи кои са факторите, 
които въздействат върху вземането на решение за ваканция в Бълга-
рия. 
Според Decrop (2006, стр. 48) изборът на изследователски метод за 
изучаване на процесите на вземане на решения за ваканция е функ-
ция на изследвания проблем. Проведено е количествено изследване, 
въпросите, чиито отговор се търси са затворени; факторите са предва-
рително изведени; анализът на данните е директен и не цели да тър-
си скрити значения; заключенията важат за определена съвкупност и 
са базирани на общи оценки. Проучването е осъществено онлайн. От 
гледна точка на обекта на изследването това е допустимо, защото над 
90% от съвкупността от пътуващи ползват интернет като източник на 
информация89. Това означава, че изборът на този вид проучване не би 
довел до изключване на значими социално-демографски групи от из-
вадката.  За набиране на информацията е използван методът „онлайн 
анкета“ или т.нар. CAWI (computer assisted web interview).  
Използвана е непредставителна извадка по метода на отзовалите се 
на интернет страницата на национална медия. Страницата е избрана 
за провеждане на проучването, защото има висок средномесечен  брой 
на уникалните посетители, както и висок брой на импресиите, които 

                                                           
89 Mинистерство на туризма, Приложение 4 Профили на туристите от целеви и пер-

спективни пазари, 2014, кеширана версия 



 291 

реализират –тоест има голям шанс за набиране на достатъчен брой 
коректно попълнени анкети, които да осигурят надеждност на резул-
татите и заключенията. Профилът на аудиторията на избраната ин-
тернет страница на медията е сходен с този на българите на възраст 
над 15 г., пътували с цел почивка през 2014 г. (табл.1) – ефект, който 
обикновено се постига чрез прилагане на квота. 

Таблица 1. Съпоставка между профила на аудиторията на интернет 
страницата на медията, съвкупността от пътуващи българи и 
изпълнената извадка 

Признак Групи Аудитория 
на сайта (%)90

Пътуващи 
(%)91 

Структура на 
извадката (%) 

Жена 47.2% 50.3% 34.5 
Пол 

Мъж 52.8% 49.7% 65.5 

15 – 24 г. 15.9% 18.0% 2.4 

25 – 34 г. 22.0% 21.3% 22.6 

35 – 44 г. 25.5% 22.8% 39.3 

45 – 54 г. 22.2% 16.1% 22.6 

Възраст 

55+ г. 14.3% 21.9% 13.1 

София 27.1% 26.7% 38.1 

Град 64.4% 59.2% 59.5 Тип населе-
но място 

Село 8.5% 14.0% 2.4 

Източник: ww.netinfocompany.bg към март 2015 г. 

Изпълнена е извадка с размер n= NNN лица. Извадката отговаря на 
структурата на профила на сайта, което я доближава като структура 
до профила на българите, пътуващи в България (табл. 1). Въпросни-
кът е подреден в осем блока в следната последователност: комуника-
ционни филтри; push фактори; входящи стимули, комуникационни 

                                                           
90 Уебгрупа Нетинфо, Профил на аудиторията на Dariknews.bg по данни на Gemius 

за март 2015 г., 2015, http://www.netinfocompany.bg/stats/audience/dariknewsbg-
1584, посетена на 04.05.2015 г. 

91 Министерство на туризма, Анализ на причините за пътуванията на българи в 
чужбина и в страната, 2014 г. (национално представително проучване сред 1200 
български граждани над 15 г. по метода пряко стандартизирано интервю в дома 
на респондента), социално-демографските данни са предоставени от бенефициен-
та и се отнасят за 2013 г. 
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филтри; pull фактори; избор и удовлетвореност; мотивация; демогра-
фия. Проучването е осъществено в периода 18-19 май 2015 г. 
Ограниченията в проведеното проучване са в две насоки – първата, от 
гледна точка на използваната извадка; втората – от гледна точка на 
теоретичния модел. От гледна точка на използваната извадка, пред-
вид факта, че е използвана непредставителна извадка по метода на 
отзовалите се, резултатите от изследването не  могат да бъдат екстра-
полирани върху генералната съвкупност от лица с намерения за ва-
канция в България. Независимо от това, при програмирането са въве-
дени ограничения, които не допускат включване на една единица в 
извадката повече от един път (т.нар. бисквитки, които проследяват IP-
адреса на респондента) и дават равни възможности на всяка единица 
да се включи в изследването (ротацията от 10%, с която се показва по-
каната за участие в проучването на сайта). Така са спазени две от 
трите изисквани за постигане на представителност, което повишава 
надеждността на резултатите. От гледна точка на модела, при изслед-
ване на темата за вземането на решения за ваканция, и особено моти-
вационните аспекти, се работи с възприятия, нагласи и емоции, които 
са трудни за измерване, крайно субективни и зависими от конкретни 
ситуации. Това прави модела относително неустойчив от гледна точка 
на факта, че външни събития (особено негативни) могат да променят 
бързо възприятията и нагласите към дестинацията като така доведат 
и до промени в поведението на пътуващите.  
Независимо от посочените ограничения обаче анализът на данните по-
казва, че разработеният модел дава реалистични и логически издър-
жани резултати. Това означава, че може да бъде приложен в рамките 
на национално представително изследване за установяване на мотива-
ционните аспекти при вземане на решение за ваканция в България, 
валидни за населението на страната като цяло, а резултатите от него 
да бъдат използвани за подпомагане на туристическия бизнес и дори за 
целите на националното стратегическо планиране в туризма.  

Резултати и обсъждане 
Преди да се пристъпи към същинския анализ, с оглед по-доброто раз-
биране на резултатите, е важно да се направи кратък преглед на со-
циално-демографските характеристики на респондентите, тъй като 
дават представа за контекста на регистрираните наблюдения. Както 
беше отбелязано при представянето на структурата на извадката, сред 
84-те лица, обмисляли ваканция в България през последните 12 ме-
сеца, съотношението мъже – жени е 35% към 65%, а най-добре предс-
тавени са групите на хората между 25 и 54 години (общо 85% от из-
вадката) и на живеещите в столицата София – 38%, и областните цен-
трове – 49%.  Други характеристики на респондентите, които е важно 
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да бъдат отбелязани са:  94% работят – от тях близо 3% са собствени-
ци/управители на фирми, 21% са на ръководни позиции, 60% – на из-
пълнителски длъжности, а 10% са лица със свободни професии;  23% 
са неомъжени/ неженени, 72% са семейни (вкл. партньорство без 
брак); 73% имат деца; Всеки трети (34%) разполага с доходи, които са 
по-високи или много повисоки от средните за страната. При 45% дохо-
дите са около средните, а с по-ниски доходи са 21% от респондентите.  

Възприятия, мотивационни фактори и нагласи 
Dunne (2009) описва мотивацията като елемент от идентификацията 
на потребността – първата фаза от петстепенния процес на потреби-
телско вземане на решение (виж фиг. 3 по-горе). Мотивацията заема 
централна роля в модела на Middleton (1988). Тя е част от елемента 
„характеристики на купувача и процеса на вземане на решение“, кой-
то по своята същност представлява „микс“ от възприятията за дести-
нация България (базирани на познания и опит) и личностните спе-
цифики на туристите.Интерес за целите на изследвнето представля-
ват ключовите характеристики в този елемент от модела, а именно – 
на възприятията за дестинацията; на вътрешните и външните моти-
ватори (push и pull фактори), на които се дължи възникването на пот-
ребността от пътуване и избора на дестинация; на личностните харак-
теристики на вземащите решение и нагласите им към дестинацията.  
Възприятия 
В модела на Middleton (1988) възприятията за дестинацията са част от 
комуникационните филтри, влияещи върху процеса на вземане на 
решение за покупка. Изследването обхваща общо 28 елемента, които 
формират възприятията към дестинацията, оценени по скала от ли-
кертов тип, където 1 е „изобщо не се отнася за дестинацията“, а 5 – 
„напълно се отнася“. Средните оценки по елементи са представени на 
фиг. 5. Като най-характерни за дестинация България са оценени еле-
ментите, свързани с природата, климата и културно-историческото 
наследство на страната. Тези с най-ниски оценки са в категориите 
инфраструктура, туристическа информация на място и сигурност. На-
лице е по-скоро слабата асоциация с „плажове и море“, която може да 
се приеме като индикация за проблем от гледна точка на дългого-
дишния имидж на България като морска дестинация.  За редуциране 
на факторите и извеждане на категориите, в които се възприема дес-
тинацията, е използван факторен анализ, с метод на екстракция 
Principal Component Analysis и метод на ротация Varimax92. Направе-

                                                           
92 Costello, A. B.,Osborne, J. W. (2005) Best practices in exploratory factor analysis: 

Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment, 
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ният факторен анализ е приемлив, тъй като са изпълнени едновре-
менно условията тестът Kaiser-Meyer-Olkin93 за адекватност на извад-
ката да е >0.5 (в случая – 0.815) и тестът на Bartlett за сферичност на 
данните има Sig. <0,05 (в случая – 0.000).   

Фигура 5. Възприятия за дестинация България (средни стойности, 
база: 81-84 души) 

 

На база на резултатите от анализа са идентифицирани 7 категории 
възприятия, които обясняват 75% от извадкатa. Имената им са подб-
рани според съдържанието на факторите. Категориите са следните:  

Удобства кагорията обединява характеристиките, които правят 
дестинацията удобно и уютно място – добро състояние 
на атракциите, чистота, добри възможности за спорт, 
добри пътища, добри възможности за получаване на 
туристическа информация на място, сигурност, хубави 

                                                                                                         
Research & Evaluation, 10, 7. Retrieved from http://pareonline.net/pdf/v10n7.pdf 
10.10.2018. 

93Cerny, C.A., & Kaiser, H.F. (1977) A study of a measure of sampling adequacy for factor-
analytic correlation matrices. Multivariate Behavioral Research, 12, 1, 43-47. 
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и удобни места за настаняване. Възприятията, свър-
зани с удобствата се различават по тип населено място 
– колкото по-малко е населеното място, толкова по-
силно страната ни като туристическа дестинация се 
асоциира с изброените елементи. От гледна точка на 
различията в доходите в София и останалите населе-
ни места, особено селата, тази зависимост вероятно е 
следствие от завишените критерии на софиянци към 
дестинациите за пътуване, формирани на база на ми-
нали туристически преживявания. 

Уникалност категорията е израз на възприемането на страната 
като  туристическа дестинация с отличителни специ-
фики, изразени чрез култура и традиционна кухня, в 
съчетание с възможност за отпускане в спокойна ат-
мосфера и с отлично вино. Тя включва елементите от-
лични вина и напитки, традиционни ястия, които не 
се предлагат другаде, спокойна атмосфера (подходяща 
за отпускане), уникална култура. 

Компания категорията е израз на виждането за дестинация Бъл-
гария като гостоприемна дестинация и място, на което 
туристът се чувства добре в компанията своите дома-
кини. Елементите, които са включени са местни хора, 
на които може да се има доверие, общителни местни 
хора, гостоприемни местни хора. 

История и 
култура 

категорията поставя акцент върху културноистори-
ческите богатства и традиции на дестинацията, които 
заемат основно място във възприятията на туристите. 
Включва елементите богато и значимо историческо 
наследство, автентични исторически места, интересен 
фолклор, отлични възможности за разглеждане на за-
бележителности. 

Комуникация възприемането на страната като дестинация с „добри 
комуникации и интернет връзка“ е индикация за 
промяна в имиджа й. Този фактор не е отчитан (още 
по-малко самостоятелно, както е в този случай) в нито 
едно проучване на поведението на българските турис-
ти от 2009 г. до момента. Тук е важно да се отбележи, 
че хората от по-малките населени места свързват по-
слабо дестинацията с добрата комуникация и интер-
нет връзка, вероятно изхождайки от ситуацията в този 
аспект в собствените си населени места.  
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Парти категорията представлява израз на придобития с го-
дините имидж на страната на добро място за парти 
туризъм, заради ниската цена на алкохола, огромния 
брой питейни заведения и почти неограничените въз-
можности за нощен живот, особено по черноморието. 
Включва елементите отлични възможности за забав-
ления и нощен живот, вълнуваща/ парти атмосфера.  

Природа категорията е израз на възприятията за природата 
като част от туристическото преживяване в българия. 
Той включва два елемента: възможност за наблюде-
ние на интересни животни и птици и красива приро-
да. Той има ниска обяснителна стойност, което озна-
чава, че възприятията на българите за дестинацията 
са базирани основно на други елементи, а не на тези 
свързани с природата. Същевременно характеристи-
ките се отнасят в голяма степен за дестинацията, кое-
то е индикация, че не бива да бъдат подценявани.   

На табл. 2 са представени обобщените данни за възприятията на дес-
тинация България по фактори.  

Таблица 2. Възприятия за дестинация България по фактори (по скала 
от 1 – изобщо не се отнася, до 5 – напълно се отнася) 

История 
и култу-

ра Природа Уникалност Комуникация
Компа-
ния Парти Удобства 

4.19 4.14 3.79 3.69 3.36 3.24 2.6 

Мотивационни фактори 
Както вече беше дискутирано, мотивацията включва два типа факто-
ри: push фактори или социо-психологическата мотивация, която пред-
разполага индивида да пътува и pull фактори или елементите, които 
привличат индивида към определена дестинация – осезаемите ресур-
си на дестинацията (Dunne, 2009, стр.76). За извеждане на push фак-
торите в мотивацията са изследвани 12 психофизически потребности, 
които се очаква пътуването да задоволи (табл. 3). Сред тях с най-
големи натрупвания са почивка, смяна на обстановката и бягство от 
ежедневието.   
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Таблица 3. Психо-физически потребности на индивидите 

Потребност % База 
(отговори) 

Да си почина от психическото и физическото напре-
жение 88.1 74 

Да видя нови места, да науча нови неща, да се 
срещна с нови хора  63.1 53 

Да избягам от досадното си ежедневие   
 

58.3 49 

Да се погрижа за здравето си 
 

39.3 33 

Да преоткрия семейството си (да прекарам повече 
време с тях, да поговорим, да правим различни 
неща заедно)  

 

39.3 33 

Да разпусна, да спазвам по-малко правила, да 
правя каквото искам  

 
34.5 29 

Да прекарам повече време с приятелите си 
 

22.6 19 

Да помисля за себе си и какво искам да правя по-
нататък  

 
20.2 17 

Да се натоваря физически със спорт или движение 
 

16.7 14 

Да отида на хубаво място, с което да се похваля на 
приятелите  

 
15.5 13 

Да изпитам силни усещания, да намеря нови 
приключения  

 
13.1 11 

Да видя важни/и интересни хора, които могат да 
ми помогнат в бъдеще  

 
6.0 5 

Друго  
 

-  

Не мога да преценя 
 

1.2 1 

Общо 417.9 351 

Push факторите са изведени чрез факторен анализ, с метод на екст-
ракция Principal Component Analysis и метод на ротация Varimax. 
Направеният факторен анализ е приемлив, тъй като са изпълнени 
едновременно условията тестът KaiserMeyer-Olkin за адекватност на 
извадката да е >0.5 (в конкретния случай – 0.550) и тестът на Bartlett 
за сферичност на данните има Sig. <0.05 (в конкретния случай – 
0.000). 
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Анализът групира push мотивите в пет категории, които обясняват 
61% от извадката. Имената им са подбрани според съдържанието. Ка-
тегориите са:  
Разтоварване – в основата на този мотив е желанието за пълно разто-
варване – от правилата, рутината и хората в ежедневието. Той е бази-
ран на потребността от смяна на обстановката, от отпускане и забав-
ления. Включва елементите „да разпусна, да спазвам по-малко пра-
вила, да правя каквото си искам“; „да видя нови места, да науча нови 
неща, да се срещна с нови хора“, „да прекарам повече време с прияте-
лите си“ и „да си почина от психическото и физическото напрежение“. 
Този мотив е по-често срещан сред несемейните и хората до 54 г. С на-
растване на възрастта нуждата от разтоварване намалява, както и 
желанието за опознаване на нови места и хора.  
Фокус върху себе си – този мотив е базиран на отдаването на себе си. В 
основата му е потребността да обърнеш внимание на своите нужди и 
желания, да се погрижиш за здравето си, да помислиш за бъдещето и 
живота си. Включва елементите „да се погрижа за здравето си“; „да 
помисля за себе си и какво искам да правя понататък“ и „да се нато-
варя физически със спорт или движение“. Грижата за здравето е по-
често срещан мотив за хората над 55 г., докато мисълта за себе си и 
бъдещето е мотив за пътуване за по-младите – до 34 г. 
Време за семейството – мотивът е базиран на потребността от грижа и 
внимание към най-важните хора в живота на индивида, които често ос-
тават на заден план, заради напрежение в ежедневието. Именно по та-
зи причина той е съчетание от елементите „да преоткрия семейството си 
(да прекарам повече време с тях, да поговорим, да правим различни 
неща заедно)“ и „да избягам от досадното си ежедневие“. Този мотив е 
по-често срещан сред жените, сред хората между 44 и 54 години.  
Приключения – този мотив за пътуване е в отговор на потребността на 
индивида да „избяга от скуката“ и да изпита силни усещания, които 
липсват в ежедневието му. Той включва само един елемент – „да из-
питам силни усещания, да намеря нови приключения“, който не е в 
корелация с нито един от останалите мотиви. Този мотив категорично 
e валиден в по-голяма степен за хората до 34 г.   
Престиж – последният мотив е свързан с потребността от разпознава-
не и уважение. Той включва елемента „да отида на хубаво място, с ко-
ето после да се похваля на приятелите“, който е израз на стремежа на 
индивида да привлече внимание към себе си, да покаже статуса си. 
Този мотив е по-характерен за мъжете, както и за хората над 55 г. 
Сумата от дяловете на елементите във факторите показват следното 
обобщено процентно разпределение на факторите (табл. 4). 
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Таблица 4. Съотношение между push мотивите за пътуване в 
България (в %) 

Разто-
варване 

Време за 
семейството 

Фокус вър-
ху себе си 

Престиж Приклю-
чения 

208% 98% 76% 15% 13% 

Следователно може да се заключи, че вътрешната мотивация, която 
води до вземане на решение за ваканция в България цели задоволя-
ването на три основнипотребности – от почивка и разтоварване, от 
време с близките и от фокусиране върху собственото аз. Ако резулта-
тите бъдат наложени върху пирамидата на Maslow (1954) с йерархия-
та на човешките потребности94, то ще бъде видно, че нуждата от по-
чивка и разтоварване е свързана с физиологичните нужди, потреб-
ността от време с близките – с нуждата от принадлежност, а фокусът 
върху „Аз“-а – с потребностите от самоусъвършенстване. 

Pull фактори 
За извеждане на pull факторите са изследвани 23 осезаеми характе-
ристики на страната, които са определящи при избора й за дестина-
ция за ваканция. Те са оценени по скала от ликертов тип от 1 до 5, 
където 1 е „напълно маловажно“, а 5 – „изключително важно“. Сред-
ните оценки са представени на фиг. 6. 
Данните от проучването показват, че в топ пет на най-важните характе-
ристики, от които зависи вземането на решение къде в България да се 
отиде, са чистотата, съотношението цена-качество, усещането за сигурност, 
настаняването и времето в момента на почивката. Като най-маловажни са 
определени наличието на възможности за спорт, шопинг и нощен живот.   
Основните категории pull мотиви са изведени чрез факторен анализ, с 
метод на екстракция Principal Component Analysis и метод на ротация 
Varimax. Направеният факторен анализ е приемлив, тъй като са из-
пълнени едновременно условията тестът Kaiser-Meyer-Olkin за адек-
ватност на извадката да е >0.5 (за тази извадка е 0.686) и тестът на 
Bartlett за сферичност на данните има Sig. <0.05 (в този случай е 
0.000). Анализът извежда седем основни категории pull мотиви, които 
обясняват 72% от извадката. Имената им са подбрани според съдър-
жанието им. Категориите мотиви са: Любопитство – в основата си този 
мотив за избор на дестинацията представлява интерес към разнообра-
зието от забележителности и атракции, което страната може да пред- 
 

                                                           
94 Maslow, A.H. (1954) The Instinctoid Nature of Basic Needs, Journal of Personality, 

223, 326-347. 
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Фигура 6. Важност на осезаемите характеристики при вземане на 
решение(средни стойности, база: 80-84 души) 

 

ложи. Категорията съдържа елементите културни и исторически за-
бележителности, природни и други туристически атракции, разнооб-
разие от растения, животни и птици; Сигурност – този мотив за избор 
на дестинация България е основан на сигурността в три аспекта – по 
отношение на личността, здравето и от гледна точка на осъществената 
покупка. Той включва три елемента – усещане за сигурност, чистота и 
съотношение цена-качество; Хранене – местната кухня, напитки и за-
ведения за хранене са следващият основен мотив, влияещ върху избо-
ра на дестинация в България от страна на българските туристи; Дос-
тъпност – в основата на този мотив е физическата близост на обектите 
в дестинацията. Той включва елементите лесен достъп до мястото, 
разходи за пътуване и кратко време за пътуване;  Забавления– при 
обмисляне на решението за място за ваканция играят роля и възмож-
ностите за забавления. Факторът съдържа елементите забавления, 
нощен живот и приключения и приятни усещания. � Динамика – в 
основата на мотива е действието и движението. Включва елементите 
спортни съоръжения и възможности за спорт и възможност за шопинг; 
Импулсивност – мотив за избор на България като дестинация за пъ-
туване може да бъде и възможността решението за ваканцията да се 
вземе импулсивно, а почивката да се осъществи веднага. Този фактор 
съдържа единствено елемента възможност за вземане на решение в 
последната минута. 
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Таблица 5  Важност на pull факторите при вземане 
на решение за ваканция в България 
(скала от 1 – напълно маловажно, до 5 – изключително важно) 

Сигур-
ност 

Любопитс-
тво 

Достъп-
ност 

Хра-
нене 

Импулсив-
ност 

Забавле-
ния 

Дина-
мика 

4.41 3.55 3.48 3.24 3.05 2.85 2.46 

Важно да се отбележи, че при някои от мотивите се наблюдават раз-
личия по социално-демографски групи: мотив „любопитство“ става все 
по-важен с намаляването на доходите; „сигурността“ е по-значим мо-
тив за жените, отколкото за мъжете; колкото по-малко е населеното 
място, толкова по-важна става възможността за шопинг; „забавление-
то“ е по-значим мотиватор за избор на дестинация за несемейните, от-
колкото за семейните респонденти. 
Нагласи 
Нагласите са ключов аспект от мотивацията, тъй като те влияят на 
възприятията, които от своя страна въздействат на вземането на ре-
шение за пътуване (Decrop, 2006). За целите на изследването нагла-
сите са измерени в два аспекта – по оста „харесвам – не харесвам“ ту-
ристическа дестинация България и чрез предпочитанията между 
страната и чужбина.  Резултатите показват, че съотношението „харес-
вам – не харесвам“ е 22% към 78% (фиг. 7). 
Данните за предпочитанията сочат, че 62% избират по-често дестина-
ции в България, когато вземат решение за ваканция, а 27% –  дести-
нации в чужбина. Нагласите към България като туристическа дести-
нация предопределят дали избраната дестинация ще бъде в страната 
или в чужбина (Sig.=0.001). Зависимостта е обратнопропорционална – 
колкото по-малко се харесва България, толкова по-вероятно е да бъде 
избрана ваканция в чужбина: 27% избират дестинация в чужбина, 
61% дестинация в България. 
Формирането на нагласите е пряко следствие от възприятията за дес-
тинацията (Sig.=0.000). Колкото по-благоприятни са възприятията на 
туристите по отделните елементи, толкова по-висока е степента на ха-
ресване, т.е. толкова по-благоприятни са нагласите. Това наблюдение 
обаче противоречи на твърдението на Decrop (2006), че „възприятията, 
повлияни от нагласите, имат силен селективен ефект“. Данните по-
казват, че не нагласите влияят на възприятията, а обратно – възпри-
ятията са база за формиране на нагласите. В допълнение се оказва, че 
възприятията сами по себе си не влияят върху предпочитанията към 
дестинации в България и чужбина. Върху предпочитанията, както 
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става ясно от фигура 8, оказват въздействие обаче нагласите. Следо-
вателно вярното твърдение за българските туристи би следвало да 
гласи, че възприятията за дестинацията са база за формиране на наг-
ласите, а нагласите имат силен селективен ефект, т.е. влияят пряко 
върху избора на България за дестинация за ваканция.  

Фигура 7. Като цяло България харесва ли ви или не като 
туристическа дестинация?(база: 84 души) 

 

Фигура 8. Зависимост между нагласите към България като 
туристическа дестинация и предпочитанията към ваканции в 

страната и чужбина (база: 53 души) 

 

3. Комуникационни канали. Всички съвременни модели, описващи 
процеса за вземане на потребителски решения (в т.ч. и решения за 
ваканция) извеждат комуникацията като ключов фактор от процеса. В 
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модела на Middleton (1988) комуникационните канали осъществяват 
връзката между входящите стимули (туристическите продукти) и ин-
дивида, оказват влияние върху възприятията за дестинацията и така 
въздействат директно върху процеса на вземане на решение. Данните 
от изследването извеждат на преден план три основни комуникаци-
онни канала – собствени източници (приятели, семейство и други, т.е. 
word-of-mouth), интернет страници и собствен опит с дестинацията, 
като потвърждават посочените по-горе публични национални проуч-
вания. Останалите канали са с доста по-слабо представяне (фиг. 9). 
Резултатите от проучването не показват зависимост между информа-
ционните източници и възприятията, нагласите към дестинацията и 
pull факторите за избор. Ако това е вярно (и не е следствие от малкия 
размер на извадката), то означава, че изборът на България като място 
за ваканция се базира на стереотипи, които не се променят под въз-
действието на заобикалящата индивида информационна среда. Тази 
хипотеза може да бъде предмет на проверка в бъдещи проучвания.  
Някои от информационните източници обаче влияят върху избора на 
туристически продукт. Така например за избора на морски туризъм 
могат да допринесат рекламата, брошури, листовки и каталози, за из-
бора на винен и гурме туризъм – също реклама, както и консултация с 
туроператор/ турагенция, за избора на еко и селски туризъм – брошу-
ри, листовки и каталози, а интернет може да повлияе върху решение-
то да се практикува културен или фестивален и събитиен туризъм.  

Фигура 9 Каква информация ползвахте, когато обмисляхте къде в 
България да отидете? (база: 84 души, въпрос с повече от един отговор) 
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Данните показват също, че активността в ползването на информаци-
онни източници е по-висока за ваканциите, които са се осъществили. 
Това означава, че първоначалният етап на обмисляне на идеята за 
ваканция изисква ползване на помалко и по-различни информацион-
ни ресурси от конкретното решение къде да се отиде.  Изследването 
дава и отговор на въпроса кои са т.нар. „собствени източници“, които 
влияят върху процеса на вземане на решение. Според резултатите ед-
ва 17% от респондентите са взели решението за ваканция сами. Сред-
но източниците са между 2 и 3, а с най-голяма степен на влияние са 
семейството и близкия приятелски кръг (фиг. 10).  Лицата, които вли-
яят на решението за ваканция не въздействат върху конкретните 
елементи на самия процес – обмисляни туристически продукти, възп-
риятия и нагласи по отношение на дестинацията, pull мотивационни 
фактори. Кои външни лица ще участват в процеса на вземане на ре-
шение обаче зависи от вътрешната мотивация на лицето (push факто-
рите) – различната мотивация за пътуване изисква различни участ-
ници във вземането на решение. 

4. Входящи стимули и отговор на стимулите  
В разработения изследователски модел, в елемента „Входящи стиму-
ли“, който Middleton (1988) дефинира като „набор от конкурентни 
продукти, произвеждани и маркетирани от туристическата индуст-
рия“, са включени морски, зимен/ски, балнео, спа и уелнес, здравен, 
културен, еко, селски, винен и гурме, голф, фестивален и събитиен, 
ловен, планински и приключенски туризъм.  На „входа“ на модела те 
са в пълния си вид, тъй като всъщност представляват набор от алтер-
нативни туристически продукти, между които потребителят може да 
избира. В процеса на вземане на решение входящите стимули си вза-
имодействат с възприятията, нагласите и външната и вътрешната мо-
тивация за пътуване. Така в крайна сметка стимулите достигат до 
„изхода“, където се превръщат в конкретен елемент от взетото реше-
ние.  

Проучването обхваща именно тази междинна фаза, в която стимулите 
са между „входа“ и „изхода“ и се намират в процес на взаимодействие 
с различни други елементи.  Предвид факта, че изследването е прове-
дено през май, когато активно се планират летни почивки, не е учуд-
ващо, че 62% от анкетираните обмислят морска ваканция (фиг. 11). 
Сред останалите най-често обмисляни алтернативи са планински, 
балнео, спа и уелнес туризъм, културен, селски и еко туризъм.   
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Фигура 10. Имаше ли хора около вас, които ви повлияха 
при обмислянето на решението за ваканция в България? 

(база: 84 души, въпрос с повече от един отговор) 

 

Фигура 11. Когато обмисляхте ваканция в България, 
бихте ли казали какви видове туризъм обмисляхте? (база: 84 души, 

въпрос с повече от един отговор) 

 

Изборът на вид туристически продукт зависи от вътрешната мотива-
ция на индивида (т.е. от push факторите). На база на корелационен 
анализ (Sig.<0.05) са изведени зависимости между обмисляните про-
дукти и push мотивите (фиг.12). 
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Фигура12. Зависимости между push факторите и обмисляните 
туристически продукти 

Push мотив      Продукт/и 

Да избягам от досадното си 
ежедневие 

 Планински туризъм 

Да разпусна, да спазвам по-
малко правила, да правя как-
вото искам 

 Морски и селски туризъм 

Да се погрижа за здравето си  Екотуризъм, винен и гурме, 
здравен туризъм 

Да помисля за себе си и какво 
искам да правя по-нататък 

 Зимен/ски, екотуризъм 

Да отида на хубаво място, с кое-
то после да се похваля на прия-
телите 

 Винен и гурме, ловен и пла-
нински туризъм 

Да видя важни и интересни хо-
ра, които могат да ми помогнат 
в бъдеще 

 Ловен, приключенски, здра-
вен туризъм 

Да преоткрия семейството си  Планински туризъм 

Да прекарам повече време с 
приятелите си 

 Зимен / ски туризъм 

Да изпитам силни усещания, да 
намеря нови приключения 

 Ловен, планински, приклю-
ченски туризъм 

Да видя нови места, да науча 
нови неща, да се срещна с нови 
хора 

 Културен и планински тури-
зъм 

Данните разкриват и зависимости между външната мотивация за из-
бор на дестинация България (осезаемите ресурси или pull факторите) 
и обмисляните туристически продукти (фиг. 13). Следователно пре-
ценката за това какво е важно, за да може конкретната ваканция да 
удовлетвори възникналата вътрешна потребност предопределя избора 
на туристически продукт, който да отговори на тези изисквания. 
В обобщение може да се каже, че изборът на туристически продукт е в 
пряка зависимост с мотивацията за пътуване. Различните мотиви, 
както вътрешните, така и свързаните с избора на дестинация, влияят 
върху вземането на решение какъв вид туризъм да се практикува, а 
оттам и на избора на конкретно място за ваканция.   
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Фигура 13. Зависимости между pull факторите и обмисляните 
туристически продукти 

Pull мотив   Продукт/и 

Любопитство  Културен, селски и пла-
нински туризъм 

Хранене   Селски туризъм 

Достъпност  Екотуризъм 

Забавления  Ловен и приключенски 

Динамика  Ловен  

Пост-ваканционни нагласи  
Последният елемент от модела на Middleton (1988) са пост-
ваканционните нагласи (чувствата след покупката и след потреблени-
ето на туристическия продукт). Според модела те въздействат на въз-
приятията и нагласите, които от своя страна влияят на мотивацията, 
а оттам и на целия процес на вземане на решение за ваканция.  Дан-
ните показват висока удовлетвореност по всички показатели – и от 
взетото решение, и от направената покупка (т.е. сделката за туристи-
ческия продукт), и от осъществената ваканция – съответно средно 
4.14, 4.14 и 4.32 по скала от 1 до 5, където 1 е напълно неудовлетво-
рен/а, а 5 – напълно удовлетворен/а (фиг. 14). Резултатите по отноше-
ние на последния аспект (удовлетвореност от почивката) могат да бъ-
дат определени като традиционни за българския турист, тъй като във 
всички проучвания от 2009 г. досега са регистрирани сходни наблюде-
ния.   
Изследването на усещанията след осъществената ваканция показва 
категорично, че те въздействат върху формирането на нагласите към 
дестинацията. Налице е правопропорционална зависимост между 
удовлетвореността и отношението към България като туристическа 
дестинация – колкото по-ниска е удовлетвореността, толкова понеха-
ресвана е страната като място за ваканция.  Тези резултати са ясна 
индикация, че за насърчаване на пътуванията в България и промяна 
на възприятията и нагласите към дестинацията е необходимо да се 
поддържа висока удовлетвореност по отношение на всички видове ту-
ристически продукти.   
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Фигура 14. Удовлетворени ли бяхте или не от следните елементи? 
(база: 50 души, осъществили обмисляната ваканция) 

 
Типология на вземащите решение за ваканция  
Според модела на Middleton (1988) психографските характеристики на 
вземащите решение за ваканция представляват съществена част от 
мотивационния процес, тъй като въздействат, заедно със социално-
демографските характеристики и нагласите, върху нуждите, желани-
ята и целите, свързани с пътуванията.  
В проучването са включени 23 психографски характеристики. Те са 
оценени по скала от ликертов тип от 1 до 5, където 1 е „изобщо не се 
отнася“, а 5 – „напълно се отнася“ (б.а. до респондента). Тези, с които 
респондентите се идентифицират в найголяма степен са стремеж към 
напредък, интерес към нещата, които се случват в България, емоцио-
налност. В „дъното“ на класацията са сигурността по отношение на 
актуалната лична икономическа ситуация, влияние на телевизията и 
покупката на неща, които са израз на статуса на лицето. Средните 
оценки по характеристики са представени на фиг.15.  
Върху характеристиките е приложен факторен анализ, с метод на екс-
тракция Principal Component Analysis и метод на ротация Varimax. 
Направеният факторен анализ е приемлив, тъй като са изпълнени 
едновременно условията тестът KaiserMeyer-Olkin за адекватност на 
извадката да е >0.5 (в случая – 0.575) и тестът на Bartlett за сферич-
ност на данните има Sig. <0.05 (в случая – 0.000). 
На база на анализа са изведени четири основни типа вземащи реше-
ния за ваканция, които обясняват 52% от извадката: пестелив, успял, 
рискуващ, общителен. Имената им са подбрани според характеристи-
ките на всеки от типовете. Описанията включват всички специфики, 
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свързани с възприятията, мотивацията, нагласите, комуникацията и 
ползваните продукти, за които е налице статистическа зависимост със 
съответния типаж. Идентифицираните типове потребители могат да 
послужат в практиката на туристическия бизнес за прецизиране на 
туристическите оферти за България. 
„Пестеливият“ тип (приблизително 26% от извадката) премисля вина-
ги преди да купи нещо, ако все пак е решил/а да направи покупката, 
винаги обмисля цената. Той/тя обикновено се спира на добре познати 
марки, харчи приблизително една и съща сума пари всеки месец и 
характеризира себе си като пестелив човек. При този тип хора реше-
нието за ваканция и изборът на дестинация задължително са ценово 
ориентирани. Те могат да бъдат провокирани от търговски промоции, 
включително чрез сайтовете за групово пазаруване.  

Фигура 15 Психографски характеристики на респондентите 
(средни стойности, база: 80-84 души) 

 

Въздействие могат да им окажат и брошури, листовки и каталози. От 
гледна точка на вътрешната им мотивация за ваканция (push факто-
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рите) при тях са по-ясно изразени, отколкото при останалите типове, 
нуждата от бягство от досадното ежедневие, от разпускане и по-малко 
правила, от посещение на места, с които могат да се похвалят.  За тази 
група най-важните pull фактори са сигурност и достъпност, както и в 
известна степен храненето. От гледна точка на основната им характе-
ристика – пестеливостта, за тях ваканцията в последната минута не е 
решение.  Подходящите за тях продукти (входящи стимули) са по-
скоро традиционни – планински, културен и морски туризъм.    
„Успелият“ тип (приблизително 12% от извадката) се чувства сигу-
рен/а от гледна точка на икономическото си състояние, има достатъч-
но приходи и хубава работа, намерил/а е баланс между работа и се-
мейство, уважава властта, като цяло е доволен/а от начина, по който 
се справя с живота си.  Във вътрешната мотивация (push фактори) на 
този типаж са изразени по-ясно мотивите среща с важни и интересни 
хора, които да допринесат за бъдещо развитие, както и търсене на 
силни усещания и нови приключения. Първият е индикация за стре-
межа им към развитие и непрекъсната мисъл за успех, а вторият мо-
тив – признак за пресищане от традиционните продукти, които индус-
трията може да им предложи.  За тази група най-важният pull фактор 
също е сигурност. Към дестинацията обаче ги привличат по-скоро дру-
ги мотиви – възможностите за хранене, динамиката, забавленията. 
Нуждата от разнообразие ги води и към импулсивни решения, затова 
и важността на last minute покупките за тях е по-голяма, отколкото 
при останалите типове.  Подходящите за тях продукти (входящи сти-
мули) са по-екзотични – винен и гурме туризъм, приключенски тури-
зъм.  „Рискуващият“ тип (приблизително 21% от извадката) често тър-
си нови предизвикателства, харесва движението напред и нагоре, чув-
ства се добре, когато се развива, обича да поема рискове. При тях са 
по-силно изразени, отколкото при останалите, като вътрешни (push) 
мотиви за пътуване преоткриването на семейството и приятелите, 
възможността да се фокусираш върху себе си и да помислиш за бъде-
щето си. За тях пътуването е търсене на баланс и вътрешна хармония. 
При този типаж от едната страна на везните е динамиката (а може би 
дори лудостта) на ежедневието, а от другата – спокойствието и мигове-
те за вглъбяване в себе си във времето на пътуването. И за тази група 
най-важният pull фактор е сигурност. Към дестинация България оба-
че ги привлича най-вече възможността за импулсивни решения или 
„бързото бягство“, когато ежедневието ги притисне. За решението им 
за ваканция в страната е важен и факторът хранене. Те могат да бъ-
дат мотивирани, в по-голяма степен отколкото останалите, от възмож-
ността за забавления.  Подходящите за тях продукти (входящи стиму-
ли) са зимен/ски и морски туризъм, както и спа и уелнес туризъм. При 
тях е по-вероятно, отколкото при останалите, да вземат сами решение-
то за ваканция. Могат да бъдат повлияни чрез реклама.   
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„Общителният“ тип (приблизително 23% от извадката) е комуникати-
вен, има много приятели и често се грижи за други хора. Той/ тя е 
емоционален, податлив на различни въздействия, особено чрез теле-
визията. За него/ нея е от значение мнението на другите, затова обича 
да купува неща, които показват статуса му/ й.  Вътрешната мотивация 
за пътуване (push факторите) при този типаж е доминирана, повече от 
колкото при останалите типове, от възможността да си почине от нап-
режението, да се погрижи за здравето си, да се натовари физически 
със спорт или движение. Вероятно при него/ нея ежедневието е по-
спокойно, затова чрез пътуването се реализира потребността от дина-
мика. И за тази група най-важният pull фактор е сигурност. Към 
страната като туристическа дестинация обаче ги привлича, в по-
голяма степен от останалите типове, любопитството. Важни мотиви за 
избор на дестинация са и храненето и достъпността.  Подходящите за 
тях продукти (входящи стимули) са селски и спа и уелнес туризъм, в 
съчетание с културен туризъм. Влияние върху решенията им може да 
окаже собственият им опит с конкретната дестинация.   
Както беше посочено по-горе, моделът на Middleton (1988) допуска, че 
психографските характеристики, заедно със социално-демографските 
характеристики и нагласите, въздействат върху нуждите, желанията 
и целите, свързани с пътуванията. Подробният анализ на типовете 
вземащи решения и зависимостите между тях и различните аспекти 
на процеса на вземане на решения, описани в модела, показва обаче, 
че това допускане или е невярно като цяло, или е невярно по отноше-
ние на конкретната изследвана съвкупност – български граждани, 
обмисляли ваканция в страната през последните 12 месеца. Резулта-
тите от проучването сочат, че (в България) е налице различен модел 
на вземане на решения за ваканция, в който главна роля играят пси-
хографските характеристики на индивидите. Те, от своя страна, са в 
основата на вътрешната мотивация за пътуване (push факторите), от 
които зависи изборът на туристически продукт и предопределят pull 
факторите за избор на дестинация. Нагласите и предпочитанията към 
дестинациите се формират не като следствие от индивидуалните осо-
бености (както предполага Middleton), а като резултат от възприятия-
та за дестинацията, както стана ясно по-горе в анализа. На база на те-
зи резултати, по-долу е описан валидният за България модел за взе-
мане на решения за ваканция в страната. Моделът е представен чрез 
изведените по-горе в анализа данни.  Обобщение на резултатите и 
възможности за използването им  
Тестването на разработения изследователски модел чрез проведеното 
проучване налага известна преработка на модела на Middleton (1988), 
така че той да представя вярно поведението на изучаваната съвкуп-
ност (фиг. 16). Направени са три промени: процесите са подредени 
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според изведените статистически зависимости, характеристиките на 
индивида и мотивацията са изведени на водеща позиция с оглед клю-
човата им роля и моделът е „захранен“ с конкретно съдържание на ба-
за на получените данни. 
Резултатите от проучването показват, че всеки индивид, вземащ ре-
шение за ваканция се отличава с набор от уникални за него специфи-
ки – психографски и социално-демографски характеристики. Тези ха-
рактеристики позволяват да се идентифицират няколко основни ти-
пажа, всеки от които има различни вътрешни потребности, желания и 
цели, свързани с пътуването (push мотиви). Push мотивите определят 
осезаемите изисквания (pull факторите), на които трябва да отговаря 
дестинацията, за да задоволи възникналата потребност. Комбинация-
та от вътрешна и ситуационна мотивация (push и pull фактори) са в 
основата на избора дали изобщо да се пътува в България и ако реше-
нието е положително – и в основата на избора на туристически про-
дукт или комбинация от продукти, които могат да задоволят нуждите.  

Фигура 16. Модел за вземане на решения за ваканция 
в България (разработен от авторите) 

 

Второто основание за решението дали да се пътува в България произ-
тича от набора от възприятия за страната като туристическа дестина-
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ция на всяко вземащо решения лице. Тези възприятия оформят нагла-
сите им към страната (по оста „харесвам – не харесвам“), а нагласите, от 
своя страна, моделират предпочитанията към дестинации в България 
или чужбина. Възприятията, нагласите и предпочитанията (под общото 
наименование „Комуникационни филтри“) имат „силен селективен ха-
рактер“ (Decrop, 2006)  Взетото решение за почивка в България води 
неминуемо до необходимостта от вземане на второ решение, а именно – 
какъв вид продукт да се ползва. Освен push и pull факторите, на това 
решение влияят и различни комуникационни канали, които също са 
елемент от процеса на избор на продукт.  Вземането на решение за по-
купка се влияе и от външни лица (в модела „референтни групи“). Ли-
цата, които участват във вземането на решение обаче се включват ди-
ректно на мотивационно ниво като вземащият решението определя 
точно кой и в какъв етап да се включи. В процеси, приключващи на ни-
во обмисляне, без реално осъществяване на ваканция, често външните 
лица могат дори да бъдат напълно изключени.  Осъществената вакан-
ция и по-конкретно удовлетвореността от взетото решение и от самата 
почивка влияе пряко върху предпочитанията, нагласите и възприятия-
та към дестинацията, а те, от своя страна, въздействат директно върху 
избора България/ чужбина.  Така разработеният модел е в подкрепа на 
основната теза на изследването, че мотивацията е следствие от психог-
рафските и социално-демографските характеристики на лицата и пред-
ставлява водещият елемент в модела за вземане на решение, който 
предопределя избора между България и чужбина и избора на конкре-
тен туристически продукт.  Моделът не предлага изчерпателно реше-
ние на проблема, а предоставя на туристическия бизнес възможност, 
чрез разширяване на познанията за туристическата мотивация, да по-
добри качеството на туристическите оферти. Изведените типажи в мо-
дела, заедно с тяхната специфична мотивация (push и pull мотиви) и 
предпочитания към определени продукти, могат да послужат за изра-
ботката на чек листове с характеристики на типовете потребители, кои-
то да се ползват от туроператорите и туристическите агенции за изра-
ботката на индивидуализирани туристически оферти. Комуникацион-
ните филтри могат да бъдат използвани и за целите на националния 
туристически маркетинг и по-конкретно – за въздействие върху възп-
риятията, нагласите и предпочитанията към страната като туристичес-
ка дестинация. 

Заключение и препоръки за бъдещи изследвания 
Потребителското поведение при вземане на решения в туризма и осо-
бено мотивационните му аспекти са тема, която представлява сериоз-
но предизвикателство за изследователите и в наши дни. Към момента 
науката не предлага категоричен отговор на въпроса защо хората хо-
дят на почивка – всеки турист е различен, както са различни и пъту-
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ванията, които предприемат (Dunne, 2009, стр. 80). Като цяло проце-
сът на вземане на решение от страна на българите за почивка в Бъл-
гария е слабо изследван в научната литература. Същевременно обаче 
той е изключително важен за представянето на страната като турис-
тическа дестинация. За изследването му в настоящото проучване, на 
основата на когнитивния модел на Middleton (1988), е създаден модел, 
който дава възможност за оценка на мотивационните и други факто-
ри, влияещи на лицата, вземащи решение за ваканция в България. 
Следователно целта на този модел не е да предложи изчерпателно 
решение на проблема, а да предостави на туристическия бизнес въз-
можност, чрез разширяване на познанията за туристическата мотива-
ция, да подобри качеството на туристическите оферти. 
Моделът е апробиран чрез количествено онлайн проучване и впослед-
ствие преработен,   така че да представя поведението на изучаваната 
съвкупност и да отговаря на изведените статистически зависимости 
между елементите. Прилагането на модела показва, че индивидуал-
ните характеристики са в основата на мотивацията за пътуване, а 
комбинацията от двете играе ключова роля за избора между България 
и чужбина, и при положително решение – за избора на конкретен ту-
ристически продукт. Изведени са четири основни типажа вземащи 
решения за ваканция в България, всеки от които има специфики пре-
допределящи поведението при вземане на решения. Типажите са ус-
ловно наречени „пестелив“, „успял“, „рискуващ“ и „общителен“.  Про-
учването идентифицира пет основни типа вътрешна мотивация за по-
чивка (push фактори) – разтоварване, фокус върху себе си, време за 
семейството, приключения и престиж. Вътрешната мотивация пре-
допределя и конкретните изисквания към осезаемите характеристики 
на дестинацията (pull фактори). Изведени са седем категории външни 
мотиви – любопитство, сигурност, хранене, достъпност, забавления, 
динамика и импулсивност.  
Типажите в модела, заедно с тяхната специфична мотивация (push и 
pull мотиви) и предпочитания към определени продукти, могат да 
послужат за изработката на чек листове с характеристики на типовете 
потребители, които да се ползват от туроператорите и туристическите 
агенции за изработката на индивидуализирани туристически оферти. 
Предопределящи за избора между България и чужбина, и избора на 
туристически продукт са и възприятията за страната като туристичес-
ка дестинация. Идентифицирани са пет категории възприятия – удоб-
ства, уникалност, компания, история и култура, парти и природа. 
Възприятията оформят нагласите към страната (по оста „харесвам – 
не харесвам“), а нагласите – моделират предпочитанията към дести-
нации в България или чужбина. Удовлетвореността от взетото реше-
ние и от самата почивка влияе пряко върху предпочитанията, нагла-
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сите и възприятията към дестинацията, а те, от своя страна, въздейст-
ват директно върху избора България/ чужбина.   
Разработеният модел представлява само първа стъпка от изследова-
телския процес. Необходими са допълнителни усилия в две насоки: 1. 
за верифициране на резултатите на национално ниво и отговор на 
въпроса дали моделът е валиден за цялата съвкупност от български 
граждани, обмислящи решение за ваканция в България; 2. за вери-
фициране на резултатите за различните сезони и отговор на въпроса 
дали моделът е валиден по отношение на всяко намерение за вакан-
ция в България, независимо от времето, в което възниква. 
Получените данни могат да бъдат използвани и за целите на нацио-
налния туристически маркетинг и по-конкретно за въздействие върху 
възприятията, нагласите и предпочитанията към страната като ту-
ристическа дестинация. В заключение е важно да се отбележи, че мо-
делът няма претенциите да предложи изчерпателно решение на 
проблема, а да предостави на туристическия бизнес възможност, чрез 
разширяване на познанията за туристическата мотивация, да подобри 
качеството на туристическите оферти.  Независимо от факта, че моде-
лът има ограничения, той дава реалистични и логически издържани 
резултати. Следователно модифицираният изследователски модел 
може да бъде приложен в рамките на национално представително из-
следване за установяване на мотивационните аспекти при вземане на 
решение за ваканция в България, валидни за населението на страна-
та като цяло, а резултатите от него да бъдат използвани за подпома-
гане на туристическия бизнес и дори за целите на националното стра-
тегическо планиране в туризма. 

Източници: 
Закон за туризма, в сила от 26.03.2013 г., посл. изм. ДВ. бр.9 от 3 фев-
руари 2015г. 
Министерство на туризма, Анализ на причините за пътуванията на 
българи в чужбина и в страната, 2014 г. (национално представително 
проучване сред 1200 български граждани над 15 г. по метода пряко 
стандартизирано интервю в дома на респондента), социално-
демографските данни са предоставени от бенефициента и се отнасят 
за 2013 г. 
Кръстева, Н. (2015) Враг пред портата. Анализ и оценка на влиянието 
на политическата среда върху маркетинга в туризма, Авангард При-
ма, София. 



 316 

Abelson, R. P., Levi, A. (1985) Decision Making and Decision Theory, in 
The Handbook of Social Psychology, Vol. 3, G. Lindsey and E. Aronson, 
eds. New York: Academic Press, Inc., 231-309. 
Andreasen, A. (1965) Attitudes and customer behavior: a decision model. 
In L. E. Preston (Ed.), New research in marketing. Berkeley: University 
of California Institute of Business and Economic Research, 1-16. 
Bauer, R. A. (1960) Consumer behavior as risk-taking. In R. S. Hancock 
(Ed.), Dynamic marketing for a changing world. Chicago: American 
Marketing Association, 389-398. Cited from D. F. Cox (Ed.) (1967) Risk-
taking and information-handling in consumer behavior. Boston: Harvard 
University Press, 23-33. 
Bell, D. (1982) Regret in Decision Making under Uncertainty, Operations 
Research, 30, 5, 961-981.  
Benxiang, Z. (2013) Consumption Behaviours of Park Visitors and the 
Implications for Tourism Marketing: A Case in China, Chinese Studies, 2,1. 
Bettman, J. R., Johnson, E. J., Payne, J. W. (1991) Consumer Decision 
Making, In Handbook of Consumer Behavior, Eds. Prentice Hall, 50–84. 
Bettman, J.R.; Luce, M. F., Payne, J.W. (1998) Constructive Consumer 
Choice Processes, Journal of Consumer Research, 25, 3, 187-217. 
Bonera, M. (2008) The Vacation Decision Making Process: Tourism in the 
Garda Lake, Conference Proceedings, 8th Global Conference on Business 
and Economics, th. Italy: Florence. 
Cerny, C.A., Kaiser, H.F. (1977) A study of a measure of sampling 
adequacy for factor-analytic correlation matrices. Multivariate Behavioral 
Research, 12, 1, 43-47. 
Cha, S., McCleary, K.W., Uysal, M. (1995) Travel motivations of japanese 
overseas travellers: A factor-cluster segmentation approach, Journal of 
Travel Reserch, 34,1, 33-39. 
Clawson, M., Knetsch, J. L. (1966) Economics of outdoor recreation. 
Baltimore: The John Hopkins Press In Sirakaya-Turk, E., Woodside, A. 
(2005) Building and Testing Theories of Decision Making by Travelers, 
Tourism Management, 26, 815-832. 
Cohen, M. D., March, J., Olsen, J. P. (1972) A garbage can model of 
organizational choice. Administrative Science Quarterly, 17, 1-24. 
Costello, A. B., Osborne, J. W. (2005) Best practices in exploratory factor 
analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. 
Practical Assessment, Research & Evaluation, 10, 7. 



 317 

Crompton, J.L. (1979) Motivation for pleasure vacation, Annals of 
Tourism Research, 6, 4, 408-424. 
Crompton, J. (1992) Structure of Vacation Destination Choice Sets, 
Annals of Tourism Research, 19, 420-434, Pergamon Press Ltd. 
Crompton, J.L., McKay, S.L. (1997) Motivs of visitors attending festival 
events, Annals of Tourism Research, 24 (2), 425-439. 
Dann, G.M.S. (1977) Anomie, Ego-Enhancement and Tourism. Annals of 
Tourism Research, 4, 184-194. 
Decrop, A., Vacation Decision Making (2006) CABI Publishing, ISBN-13: 
978-1-84593-040-0. 
Dunne, G. (2009) Motivation and decision making in city break travel: 
The case of Dublin, VDM Publishing, Saarbrucken, Germany.  
Edwards, W. (1954). The theory of decision making. Psychological 
Bulletin, 51(4), 380-417. 
Edwards, D., Potter, J. (1992) Discursive Psychology. London: Sage 
Publications Ltd. 
Fishbein, M., Ajzen, I. (1975) Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An 
Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesle. 
Gilbert, D. C. (1991) Consumer behavior in tourism. In C. P. Cooper (Ed.). 
Progress in tourism, recreation and hospitality management, 3, 78–105. 
Lymington, Hants, UK: Belhaven Press. 
Gnoth, J. (1997) Tourism Motivation and Expectation Formation, Annals 
of Tourism Research, 24, 283-304. 
Goodall, B. (1991) Understanding holiday choice. In Cooper, C. P. (eds.) 
Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, Vol. 3., 
Belhaven Press, London and New York, pp. 58-77. 
Harré, R., Gillett, G. (1994) The Discursive Mind. Thousand Oaks, CA: 
Sage Publications, Inc. 
Hirschman, E.C., Holbrook, M.B. (1982) Hedonic Consumption: Emerging 
Concepts, Methods and Propositions. The Journal of Marketing, 46, 92-101. 
Hirschman, E. C. (1989) Consumer behavior theories as heroic quest. 
Advances in Consumer Research, 16, 639-646. 
Holbrook, M.B., Hirschman, E.C. (1982) The Experiential Aspects of 
Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fun. Journal of 
Consumer Research, 9, 132-140. 
Holbrook, M.B. (1984) Axiology in Consumer Research: The Nature of 
Values in the Consuption Experience, working paper, Graduate School of 



 318 

Business, Columbia University, cited by Lush, R.F., Vargo, S.L (2015) The 
Servive-Dominant Logic of Marketing: Dialog, Debate, and Directions, 
Routledge. 
Howard, J.A. (1963) Marketing: Executive and Buyer Behavior, New 
York: Columbia University Press. 
Howard, J.A., Sheth, J.N. (1969) The Theory of Buyer Behavior, Journal 
of the American Statistical Association, 467-487. 
Jain, D. (2013) Visitors’ Perception Of Destination Image – A Case Study 
of J&K Tourism, Prestige International Journal of Management & IT – 
Sanchayan, 2,1. 
Jang, S.C., Cai, L.A., (2002) Travel motivations and destination choice: a 
study of British outbound market. Journal of Travel & Tourism 
Marketing 13,3, 111-133. 
Kassean, H,, Gassita, R. (2013)  Exploring Tourists Push and Pull 
Motivations to Visit Mauritius as a Tourist Destination, African Journal 
of Hospitality, Tourism and Leisure, 2, 3, 1-15. 
Klein, G. (1998) Sources of Power: How People Make Decisions. 
Cambridge, MA: The MIT Press.  
Lipshitz, R., Klein, G., Carroll, J. S. (2006) Introduction to the special 
issue. Naturalistic decision making and organisational decision-making: 
exploring the intersections. Organization Studies, 27, 7, 917-924. 
Kotler, Ph., Bowen, J.T., Makens, J. (2006) Marketing for Hospitality and 
Tourism, 4th edition Upper Saddle River, NJ 07458 Pearson Education, 
Inc. 
Kotler, Ph., Keller, K.L. (2012) Marketing Management, Fourteenth 
Edition, Pearson Education. 
Lin, Ch.-F. (2002) Segmenting Customer Brand Preference: Demographic 
or Psychographic, Journal of Product & Brand Management, 11, 4, 249 – 
268. 
Lindblom, Ch. (1959) The Science of “Muddling Trough”,  Public 
Administration Review, 19, 2, 79-88. 
Loomes, G., Sugden, R. (1982) Regret theory: an alternative theory of 
rational choice underuncertainty. Economic Journal, 92, 368, 805-824. 
McCabe, S., Li, C., Chen, Z. (2015) Time for a Radical Reappraisal of 
Tourist Decision Making? Toward a New Conceptual Model, Journal of 
Travel Research, 55 (1), 3-15.  



 319 

Mansfeld, Y (1992) Group-Differentiated Perceptions of Social Impacts 
Related to Tourism Development, The Professional Geographer, 44, 4, 
377-392. 
Martenson, R. (2018) Curiosity motivated vacation destination choice in a 
reward and variety seeking perspective, Journal of Retailing and 
Consumer Services, 41, 70-78.  
Maslow, A.H. (1954) The Instinctoid Nature of Basic Needs, Journal of 
Personality, 223, 326-347. 
Mathieson, A., Wall, G. (1982) Tourism: Economic, physical, and social 
impacts. London, New York: Longman, cited in Benxiang, Z. (2013) 
Consumption Behaviours of Park Visitors and the Implications for 
Tourism Marketing: A Case in China, Chinese Studies, 2,1. 
McIntosh, R.W., Goeldner, C.R., Ritchie, J.R.B. (1995) Tourism, principles, 
practices philosophies (7th.ed.) New York: Wiley. 
Medlik, S., Middleton, V. (1973) The Tourist Product and its Marketing 
Implications, International Tourism Quarterly, 3. Reprinted in Burkart, 
A.J. and Slavoj 
Middleton, V.T.C. (1988) Marketing in Travel and Tourism, Heinemann, 
Oxford, 57-64. 
Middleton, V.T., Clarke, J. (2001) Marketing in Travel and Tourism, 2nd 
Ed., Butterworth-Heinemann, Oxford. 
Mill, R. C., Morrison A. M. (1985) The Tourism System: An Introductory 
Text, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, US. 
Mohamad, D., Jamil, R.,M. (2012) A Preference Analysis Model for 
Selecting Tourist Destinations based on Motivational Factors: A Case 
Study in Kedah, Malaysia, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 65, 
20–25. 
Moutinho, L. (1987) Consumer Behaviour in Tourism. European Journal 
of Marketing, 21, 5-44 
Nicosia, F. M. (1969) Perceived risk, information processing, and 
consumer behavior: A review article. Journal of Business, 42, 162-166. 
Petrick, J.F., Li, X. (2007) Park S.-Y., Cruise Passengers' Decision-Making 
Processes, Journal of Travel & Tourism Marketing, 23, 1, The Haworth 
Press, Inc. 
Potter, J., Wetherell, M. (1987) Discourse and Social Psychology: Beyond 
Attitudes and Behaviour. London: Sage. 



 320 

Schmoll, G.A. (1977) Tourism Promotion. London: Tourism International 
Press, cited by Bright, A.D. Motivations, attitudes, and beliefs, 239-265 
IN Oh, H., Pizam, A. (2008) Handbook of Hospitality Marketing 
Management. 
Sheth, J.N. (1967) A Review of Buyer Behavour, Management Science, 13, 
12, Series B, Managerial,  B718-B756. 
Sheth, J.N., Parvatiyar, A. (2000) Handbook of Relationship Marketing, 
Sage Publications, Inc. 
Schiffman, G. Kanuk, L. (2000) Consumer Behavior. Prentice Hall, Inc., 
Fifth Ed. 
Simon, H. (1955) A Behavioral Model of Rational Choice, The Quarterly 
Journal of Economics, 69,1, 99-118. 
Sirakaya, Е., Woodside, А.G. (2005) Building and Testing Theories of 
Decision Making by Travellers, 2005, Tourism Management, 26, 815–832 
Smallman, C., Moore, K. (2010) Process Studies of Tourists’ Decision-
Making, Annals of Tourism Research, 37, 2, 397–422. 
Stylos, N., Andronikidis, A., Exploring the Cognitive Image of a Tourism 
Destination, 2013, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal 
of Tourism, Volume 8, Number 3, University of the Aegean.  
Svenson, O. (1979) Process descriptions of decision making. 
Organizational Behavior and Human Performance, 23, 86-112. 
Swarbrooke, J., Horner, S. (1999) Consumer Behaviour in Tourism. 
Oxford: Butterworth-Heinemann. 
Taylor, J. W. (1974) The role of risk in consumer behavior. Journal of 
Marketing, 38, 54-60. 
Teare, R. (1994) ‘‘Consumer decision making’’, in Teare, R., Mazanec, J.A., 
Crawford-Welch, S. and Calver, S. (Eds), Marketing in Hospitality and 
Tourism: A Consumer Focus, Cassell, London, pp. 1-96. 
Tureckova, J. (2002) Segmenting the Tourism Market Using Perceptual 
and Attitudinal Mapping, Agricultural Economics (AGRICECON), 48, 36-
48. 
Yolal, M., Cetinel, F. and Uysal, M. (2009), “An examination of festival 
motivation and perceived relationship: Eskisehir International Festival”, 
Journal of Convention & Exhibition Management, 10, 4, 276-91. 
Yoon, Y., Uysal, M. (2005) An Examination of the Effects of Motivation 
and Satisfaction on Destination Loyalty: A Structural Model.Tourism 
Management, 26, 45-56. 



 321 

Um, S., Crompton, J.L. (1990) Attitude Determinants in Tourism 
Destination Choice. Annals of Tourism Research, 17, 432-448. 
Von Neumann, J., Morgenstern, O. (1944). Theory of games and economic 
behavior. Princeton, NJ, US: Princeton University Press. 
Wahab, S., Crampon, L.J., Rothfield, L.M. (1976) Tourism Marketing: A 
Destination-Oriented Proframme for the Marketing of International 
Tourism, Tourism. Int. Press. 
Wilkie, W.L. 1990. Consumer Behavior. Second Edition. John Wiley & 
Sons, New York. 
Witt, C., Wright, P. (1992) Tourist Motivation: Life after Maslow. In P. 
Johnson and B. Thomas (eds.), Choice and Demand in Tourism, (pp. 33-
55). London: Mansell. 
Wong, J.-Y., Yeh, C. (2009) Tourist Hesitation in Destination Decision 
Making. Annals of Tourism Research, 36,6-23. 
Woodside, A.G., Sherrell, D. (1977) Traveler Evoked, Inept, and Inert Sets 
of Vacation Destinations, Journal of Travel Research, 16, 14-18. 
Woodeside, A.G., Lysonski, S. (1989) A General Model of Traveler 
Destination Choice, 27, 4, 8-14. 
Woodside, A. G., MacDonald, R. (1994). General system framework of 
customer choice processes of tourism services. In R. V. Gasser, & K. 
Weiermair (Eds.). Spoilt for choice. Decision-making processes and 
preference change of tourists: Intertemporal and intercountry 
perspectives (pp. 30–59). Thaur, Germany: Kulturverlag. 
Woodside, A. G., MacDonald, R., Burford, M. (2004) Grounded theory of 
leisure travel. Journal of Travel and Tourism Marketing, 14, 1, 7-39. 

Интернет страници: 
Министерство на туризма, Изследване на търсенето на туристически 
продукти и услуги от българските граждани, почиващи в страната в 
активните туристически сезони, 2010, 
http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government. 
bg/files/documents/2015-02/prouchvane_bulgarians_lqto_2010.pdf. 
Министерство на туризма, Основни резултати от изследванията в 
първа фаза по проект: "Разработване на бранд "България", продукто-
ви и регионални брандове, 
2013,http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files
/ documents/2015-02/brand_research.pdf. 



 322 

Министерство на туризма, Национална стратегия за устойчиво разви-
тие на туризма в Република България 2014-2030 г., 2014 г., 
http://www.tourism.government. bg/bg/kategorii/strategicheski-
dokumenti/nacionalna-strategiya-za-ustoychivo-razvitie-na-turizma-v. 
Уебгрупа Нетинфо, Класация на сайтове по данни на Gemius за март 
2015 г., 2015 г., http://www.netinfocompany.bg/ranking-sites, посетена на 
04.05.2015 г. 
Уебгрупа Нетинфо, Профил на аудиторията на Dariknews.bg по данни 
на Gemius за март 2015 г., 2015, 
http://www.netinfocompany.bg/stats/audience/dariknewsbg-1584. 
ESOMAR, The ICC/ESOMAR Code on Market and Social Research, 2007, 
https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-
and-guidelines/ ICCESOMAR_Code_English_.pdf. 



 323 

Модел на счетоводна политика на 
юридическо лице с нестопанска цел по 
примера на сдруженията 
Гл. ас. д-р. Даниела Георгиева 
Международно висше бизнес училище – Ботевград 
e-mail: dgeorgieva@ibsedu.bg 

Резюме: Основна авторова цел е да се направи изследване на 
разработени в счетоводната практика и оповестени значими 
счетоводни политики на сдружения, извършващи дейност на 
територията на Р България. На база проведено анкетно про-
учване са представени някои анализи относно вижданията на 
потребители на данни от счетоводната политика за основните 
съдържателни аспекти по конкретни елементи на документа. 
На тази основа е предложен модел на счетоводна политика на 
сдружение. Резултатите от проучването биха спомогнали за 
по-доброто разбиране на счетоводната политика, нейната 
структура и очаквани съдържателни компоненти от страна на 
ползвателите й. 
JEL classification: M410, M480, M490. 
Ключови думи: счетоводна политика, сдружение, модел, еле-
менти. 

A Model of Accounting Policy 
of Non-Profit Organization: 
on the Example of Associations 
Chief assistant professor Daniela Georgieva, Ph. D. 
International business school – Botevgrad 

Annotation: A main goal of the study is to outline the structure 
and the content of published significant accounting policies of 
Bulgarian associations. Based on a survey, conducted by the au-
thor, the views of users of the accounting policy is presented. On 
this basis, an accounting model of an association is proposed. The 
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results of the survey would help to better understand the ac-
counting policy, its structure and user expected content. 
JEL classification: M410, M480, M490. 
Key words: accounting policy, association, model, content. 

1. Увод 
През последните години в България се отчита положителна тенден-
ция в посока увеличаване на броя на новорегистрираните юридически 
лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Въпреки това все още се наблюдават 
и редица проблемни аспекти от развитието на организациите от сек-
тора както в локален, така и в национален план. Към някои от по-
съществените негативни фактори могат да се посочат ниската степен 
на донорска активност и липсата на обществена подкрепа и популяр-
ност, което е и причина за наличието на грешни и негативни предста-
ви сред населението за дейността на организациите с нестопанска 
цел. Независимо от законодателните действия за засилване на конт-
рола и отчетността, може да се твърди, че слабият престиж на непра-
вителствените организации е следствие от недоверие на гражданите в 
усвояването на безвъзмездни средства и тяхното ефективно използва-
не за идеалните цели на юридическите лица с нестопанска цел. На-
личието на подобна идея засилва значението на достоверността на 
финансовите им отчети и прозрачността на отчетените резултати от 
стопанската и нестопанска дейност. Документът, даващ цялостна 
представа за възприетото и прилагано от дадено юридическо лице с 
нестопанска цел текущо и периодично счетоводство е счетоводната 
политика. Авторовото виждане за счетоводна политика е индивидуал-
но определена за полезна от ръководството и прилагана от предприя-
тието съвкупност от принципи, оценъчни бази, правила, конвенции и 
практики за целите на коректното текущо и периодично счетоводство 
на организацията, съобразени с вътрешните и външни фактори на 
околната среда и информационно - икономическите потребности на 
потребителите й. Като очертава правилата за представяне на данни 
от счетоводната система на организацията, тя е носител на ключова 
информация за разработването, а от там и при разбирането на финан-
совите отчети. В качеството си на елемент от финансовите отчети сче-
товодната политика следва да е носител на определена добавена 
стойност, измерима най-вече на база нейната полезност за потребите-
лите на документа.  
Без претенции за изчерпателен анализ авторова цел е да се направи 
изследване на разработени в счетоводната практика и оповестени 
значими счетоводни политики на организации от неправителствения 
сектор. В по-конкретен аспект цел на разработката е да се очертаят 
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основните структурни и съдържателни модели на счетоводна полити-
ка, оповестени към годишните финансови отчети на организациите, 
като същевременно се цели да се направи съпоставителен анализ с 
очакванията за полезност на данните от страна на потребителите на 
документа. В още по-тесен смисъл от сектора на неправителствените 
организации са изведени само сдруженията, по-точно браншови сдру-
жения и асоциации с нестопанска дейност.  
Най-общо браншовите сдружения представляват интересите на даден 
отрасъл като цяло. Учредяват се като юридически лица с нестопанска 
цел за представителство и защита на професионалните интереси на 
членовете си. Според тълкувателно решение на върховния админист-
ративен съд на Р България браншовите организации имат право да 
участват в разработването на нормативни актове, имат право да учас-
тват в административното производство за издаване на подзаконов 
нормативен акт, както и могат да оспорват подзаконови нормативни 
актове при наличието на правен интерес, обоснован от предмета на 
дейност и целите, за които са създадени1. В качеството на асоциации с 
нестопанска цел могат да се посочат сдружения, които се стремят да 
продължат развитието на определена икономическа дейност, индуст-
рия или професия, интересите на хората, ангажирани в тази дейност, 
както и обществения интерес като цяло. Предходното вменява на тези 
сдружения функции, приоритетно свързани с подпомагане на иконо-
мическия просперитет на страната, чрез подкрепа развитието на оп-
ределени отрасли и сектори. На база защита правата и интересите на 
работниците и служителите в тези сектори и браншове, разглеждани-
те сдружения могат да окажат въздействие не само на икономическо, 
но и на законодателно ниво. Активното участие на асоциациите и 
браншовите сдружения в политическия и икономически живот на 
страната ни може да подпомогне за подобряване на стандарата на жи-
вот и утвърждаване на гражданските права и свободи. Това може да 
подобри социалните нагласи спрямо неправителствените организации. 
Подобна идея се основава на изграждане на положителен имидж на 
юридическите лица с нестопанска цел, базиран на реализирани конк-
ретни резултати от нестопанската дейност и прозрачност на използва-
ните средства за това. В известна степен за целите на предходното зна-
чение има и оповестената информация в доклада за дейността и фи-
нансовите отчети на организациите от разглеждания сектор. 
Във връзка с предходното обект на изследване са оповестените значи-
ми счетоводни политики на асоциации и браншови сдружения (вклю-
чително обединения на браншови организации, като например кама-

                                                           
1 Тълкувателно решение № 2/ 02.12.2010 г. по ТД № 4/ 2009 г., Върховен админист-

ративен съд на Република България, гр. София. 
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ри с нестопанска цел), осъществявящи идеалните си цели на терито-
рията на страната ни. Предмет на анализ са от една страна официал-
но публикувани значими счетоводни политики към финансовите от-
чети на сдружения. 
За постигане на формулираната авторова цел в настоящата глава са 
поставени следните изследователски задачи: 

• Да се очертаят основните подходи при оповестяване на счето-
водна политика. 

• Да се посочат основните елементи на счетоводната политика на 
асоциации и браншови сдружения. 

• Да се анализират оповестените данни по отделни съществени 
елементи на счетоводната политика.  

• Да се проучат потребителските нагласи и очаквания спрямо 
съдържателните компоненти на модел на счетоводна политика 
от гледна точка на тяхната полезност и значение за ползвате-
лите. 

• Да се предложи примерен модел на счетоводна политика, бази-
ран на потребителските нагласи и изследваните оповестени 
значими политики от сдружения. 

Основната теза, която застъпва авторът в настоящия труд е, че разра-
ботвания от сдруженията модел на счетоводна политика не е изцяло 
съобразен със спецификите на дейността им, влиянието на факторите 
на околната среда и информационно счетоводните потребности на 
ползвателите на документа. На тази основа в рамките на настоящия 
труд са развити следните хипотези: 

•  Практическото разработване на модел на счетоводна политика 
е насочено към мултиплициране на еднотипни счетоводни по-
литики, които не се различават съществено една от друга. 

•  Съществува погрешно разбиране за същността, ролята и съ-
държанието на счетоводната политика на сдруженията от 
страна на ползвателите й, поради което информацията, която 
те очакват да намерят в нея е нерелевантна на същността на 
документа. 

• В оповестените значими счетоводни политики от страна на сдру-
женията съществуват пропуски, които могат да доведат до неко-
ректно тълкуване на информацията във финансовите отчети. 

• Счетоводната политика е пренебрегван елемент от отчетността 
както от страна на ползвателите на документа, така и от по-
голямата част на лицата, които я разработват и мениджърски-
ят апарат. 
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2. Емпиричен анализ на оповестени счетоводни политики на 
сдружения, извършващи дейност на територията на Р България 
За целите на анализа са използвани официално публикувани финан-
сови отчети за 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г. в централния 
регистър на юридическите лица с нестопанска цел2, както и на до-
пълнителна информация от интернет страниците на изследваните 
неправителствени организации, търговския регистър и регистър на 
ЮЛНЦ, и обществено достъпни интернет страници за публикуване на 
отчети. Сдруженията са избрани на база отчетени приходи от несто-
панска дейност в отчета за приходите и разходите в размер по-голям 
от 5 000 лв. Предходното смятаме за показателно за активност на неп-
равителствената организация през отчетния период и извършване на 
дейност с идеална цел. На база определените критерии обект на изс-
ледване в разработката са счетоводните политики на 32 сдружения, от 
които 9 браншови сдружения и 23 асоциации (виж приложение 1). 
Следва да се отбележи, че от целевата група за 17 неправителствени 
организации не са намерени данни за публикувани счетоводни поли-
тики към финансовите отчети нито в централния регистър на ЮЛНЦ, 
нито на официалната интернет страница на изследваните организа-
ции, нито в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, нито на об-
ществено достъпни интернет страници за публикуване на отчети. 
Липсата на публикувани счетоводни политики за посочените органи-
зации обаче не означава непременно, че те не изготвят и не прилагат 
счетоводна политика. Въпреки това липсата на оповестени данни от-
носно избрните от юридическото лице с нестопанска цел подходи и ме-
тоди за отчитане на активите и пасивите, приходите и разходите си, 
може да доведе до грешно тълкуване на финансовите отчети. Избра-
ните и прилагани от организацията методи и подходи оказват влия-
ние при определяне на счетоводния финансов резултат, на база раз-
лики в отчетения размер на разходите. В тази връзка неоповестяване-
то на подобна информация може да се определи като предпоставка за 
некоректни икономически решения3. Предходното е и по същество 
фактор, който може да окаже негативен ефект върху доверието на 
потребителите на информация от отчетите относно коректността при 
използване на безвъзмездните средства. 

                                                           
2 Използваната информация е от Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерс-
твото на правосъдието. 

3 Георгиева, Т. (2013), Източници на иновативен растеж (национални измерения), 
Болкан Пъблишинг Къмпани ООД, София; Георгиева, Т., Л. Цоцорков, Т. Галев и 
др. (2014), Анализ на конкурентоспособността на българската икономика, Център 
за изследване на демокрацията, София. 
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Във връзка с предходното, направените съждения в разработката се 
базират на оповестени счетоводни политики на 15 сдружения, от кои-
то 4 браншови организации и 11 асоциации. От всички анализирани 
неправителствени организации финансовите отчети на 4 бр. са заве-
рени от одитор. Само на едно от разглежданите сдружения приходите 
от регламентирана дейност за анализираните периоди са под 10 хил. 
лв. Подобни данни могат да се тълкуват като показателни за актив-
ността на тези организации при осъществяване на приоритетните си 
цели и задачи, разписани в уставите им. От гледна точка на прило-
жимата счетоводна база всички анализирани сдружения прилагат 
националните счетоводни стандарти за целите на текущата и перио-
дична счетоводна отчетност. Близо 67% от сдруженията, обект на изс-
ледване в разработката, извършват дейност в частна полза. Като ос-
новно ограничение може да се посочи, че не се изследват причините 
за непубликуване на приложения и счетоводни политики към финан-
совите отчети на анализираните сдружения.  
В структурно отношение може да се твърди, че на първо място обект 
на оповестяване от анализираните сдружения е информация с общо 
естество. По-конкретно всички анализирани сдружения в своята сче-
товодна политика посочват сведения за нормативната уредба на осно-
вата, на която се осъществява счетоводството в организацията, а близо 
13% оповестяват данни за вътрешния документооборот. Обект на опо-
вестяване е информация относно базата за изготвяне на финансовите 
отчети, като се прави препратка към Закона за счетоводството (ЗСч) и 
Национален счетоводен стандарт 9 (НСС 9 „Представяне на финансо-
вите отчети на предприятия с нестопанска дейност“). 40% от анализи-
раните 15 сдружения оповестяват в началото на документа информа-
ция за използването на индивидуален счетоводен сметкоплан, съобра-
зен със спецификата на дейността и извършването на сделки със сто-
пански характер. Само една неправителствена организация оповестя-
ва по-подробни данни за въведените в сметкоплана групи и сметки в 
тях, както и методологията на тяхното използване. От гледна точка на 
периодичното счетоводство 20% от юридическите лица с нестопанска 
цел посочват данни за елементите на финансовите отчети, близо 33% - 
за сравнителната информация в отчета, около 47% - за функционална-
та валута и валутата на представяне на данни във финасовия отчет. 
Счетоводните принципи са основополагащи ръководни начала за съз-
даване на счетоводна информация. В счетоводната теория се предлага 
принципите да се разделят в три групи – основни счетоводни предпо-
ложения, общи счетоводни принципи при представяне на финансови-
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те отчети и принципи на счетоводството4. В обхвата на основните сче-
товодни предположения се причисляват „текущо начисляване“ и 
„действащо предприятие“. Общите счетоводни принципи при предста-
вяне на финансовите отчети включват: „вярно и честно представяне“, 
„същественост и обобщаване“, „компенсиране“, „честота на отчитане“, 
„сравнителна информация“, „последователност на представянето“5. 
Последната група принципи са принципите на счетоводството. Според 
изискванията на ЗСч предприятията, включително неправителстве-
ните организации, следва да изготвят своите финансови отчети в съ-
ответствие със следните принципи6: действащо предприятие; последо-
вателност на представянето и сравнителна информация; предпазли-
вост; начисляване; независимост на отделните отчетни периоди и 
стойностна връзка между начален и краен баланс; същественост; ком-
пенсиране; предимство на съдържанието пред формата. 
Във връзка с предходното прави впечатление, че 8 от анализираните 
15 сдружения не разписват данни за прилаганите счетоводни прин-
ципи. От останалите 7 неправителствени организации, 2 – само ги из-
брояват, а 5 освен, че ги изброяват представят и информация за при-
ложението на принципите в счетоводството. От всички сдружения, ко-
ито оповестяват данни за счетоводните принципи близо 30% предста-
вят информация само за приложението на основните счетоводни 
предположения и по-конкретно на принципа на действащото предп-
риятие за целите на финансовите отчети. Останалите 70% посочват 
принципите на счетоводството в своите политики. Около 57% оповес-
тяват приложението на принципите само за целите на периодичната 
счетоводна отчетност, а около 47% - за влиянието им и върху текущото 
счетоводство. Въпреки въведените изменения на счетоводните прин-
ципи с приемането на новия Закон за счетоводството в края на 2015 г., 
близо 43% от сдруженията, които оповестяват подобна информация не 
правят актуализация на тези принципи в документа. Това не може 
задължително да се сметне за грешка със съществен характер, но на-
личието на подобни данни е предпоставка да се предположи, че счето-
водната политика не е преразглеждана от съставителя й. 
Следващ обект на оповестяване в счетоводните политики на подле-
жащите на разглеждане сдружения е информация относно методичес-

                                                           
4 По мнение на специалисти в областта подобно деление е нерационално. За повече 

информация виж: Башева, С. (2007). Счетоводни принципи – същност и обектив-
ност. Теория на преподаването и научни изследвания в областта на счетоводството, 
УИ „Стопанство”, с. 68-69. 

5 Миланова, Е., Н. Орешаров. (2015). Счетоводна политика и финансови отчети на 
предприятието. София: ИК-УНСС, с.75-77. 

6 Закон за счетоводството, Обн. ДВ. бр.95 от 2015г., доп. ДВ. бр.22 от 2018г., чл.26, 
ал.1. 
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ките етапи при осъществяване на счетоводната отчетност в частта 
приходи, разходи, активи, пасиви, собствен капитал. В практиката ос-
новните подходи при оповестяване на тези елементи са или в хроно-
логична последователност спрямо съдържанието на възприетите от 
предприятието счетоводни стандарти, или в хронологичен ред на база 
съдържанието и съставните части на финансовите отчети7. От анали-
зираните неправителствени организации 53% възприемат подход за 
оповестяване на елементите на счетоводната си политика, придър-
жащи се към съставните части на финансовите отчети, а 47% прила-
гат индивидуален подход на оповестяване. Следователно структурни-
те модели на по-голямата част от анализираните организации следва 
да са приоритетно насочени към правилата на периодичното счето-
водство. При възприемане на подобен подход за оповестяване, за все-
ки елемент от счетоводната политика, се представя информация за 
прилаганите правила, бази и принципи при съставяне на финансовия 
отчет. Само на 20% от разглежданите организации фокусът на счето-
водната им политика е изцяло върху изготвяне на отчета. Противопо-
ложна е тенденцията за близо 33% от сдруженията, които оповестяват 
данни в счетоводната си политика само за методиката на текущо от-
читане на дейността си без да посочат каквато и да е информация, 
имаща отношение към финансовите отчети. Останалата част от ана-
лизираните неправителствени организации (близо 47%) разписват 
данни както за текущото си, така и за периодичното счетоводство. 
Превесът е към паралелно оповестяване на базите, принципите и пра-
вилата на текущата и периодична счетоводна отчетност за даден счето-
воден обект, а не като отделен елемент на счетоводната политика. 
Анализът на финансовите отчети на седем от организациите дава ос-
нование да се твърди, че за счетоводни обекти, за които числови дан-
ни присъстват във финансовите им отчети, информация в счетоводна-
та политика за тях не е оповестена. Не са посочени причините съста-
вителят да не оповести методиката на счетоводната отчетност за всич-
ки елементи на счетоводната политика, за които съществуват данни 
във финансовите отчети. Необоснованият избор за оповестяване на 
принципи, правила, бази и процедури за отчитане само на част от 
счетоводните обекти на анализираните сдружения, може да се интер-
претира като опит за целенасочено подвеждане на потребителите на 
отчетите да вземат конкретно определени икономически решения. 
В съдържателен аспект, по отделни елементи на оповестените значи-
ми счетоводни политики, може да се посочи следното: 

                                                           
7 Петрова, З., Д. Желязков. (2003) Счетоводна политика на предприятето, Пловдив: 

Плутон – 1, с.100. 
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• По повод притежаваните и контролирани от сдруженията ма-
териални и нематериални нетекущи активи, 11 от разглежда-
ните 15 неправителствени организации оповестяват информа-
ция за дълготрайни материални активи (ДМА), а 4 от 15 бр. - за 
дълготрайни нематериални ресурси. Обект на оповестяване са 
данни относно:  
– Възприетите критерии за счетоводното им признаване. Бли-

зо 18% от сдружения, които оповестяват информация за дъл-
готрайни материални активи посочват критериите, на които 
следва да отговарят те, за да бъдат счетоводно признати. 
Нито едно от юридическите лица с нестопанска цел, прите-
жаващо и контролиращо нематериални активи, не оповестя-
ва данни за възприетите и прилагани критериите за счето-
водно признаване на този вид ресурси. 

– Възприетият стойностен праг на същественост, под който те-
зи активи, независимо че са дълготрайни, се отчитат като 
текущ разход при придобиването им. За дълготрайните ма-
териални активи той е оповестен от близо 64% от неправи-
телствените организации. Стойностен праг на същественост 
за дълготрайните нематериални активи е посочен от по-
голямата част от сдруженията (75%), които притежават и 
контролират подобен вид ресурси. 

– Възприетият подход при определяне на първоначалната 
оценка на придобити материални и нематериални нетекущи 
активи. Около 55% от сдруженията, които притежават и конт-
ролират дълготрайни материални активи посочват данни за 
първоначалната им оценка, като от тях половината разписват 
информация за това, какви точно разходи са включени в тази 
оценка. Само 25% от юридическите лица с нестопанска цел, 
които имат нематериални нетекущи активи посочват данни 
относно първоначалното им счетоводно оценяване.  

– Възприетият подход за последваща оценка на активите, след 
първоначалното им признаване. Подобни данни са обект на 
оповестяване от близо 36% от разглежданите организации, 
които имат дълготрайни материални активи и от 25% от 
сдруженията, които притежават и използват нетекущи ре-
сурси с нематериален характер.  

– Информация за счетоводното отчитане на загубите от обез-
ценки на даден актив са посочени от близо 18% от сдруже-
нията, които оповестяват сведения за ДМА, и от нито едно от 
разглежданите организации, които притежават дълготрайни 
нематериални активи.  



 332 

– Информация за отчитане на печалбите или загубите при от-
писване на ресурсите от състава на активите на неправител-
ствената организация е разписана в счетоводната политика 
на близо 9% от сдруженията и то само от тези, които прите-
жават ДМА. 

– Възприетият подход за класифициране и отчитане на пос-
ледващите разходи за поддръжка, ремонт и усъвършенства-
не на нетекущите материални и нематериални активи. По-
добни данни са обект на оповестяване от близо 18% от сдру-
женията, притежаващи дълготрайни материални ресурси. 
Нито едно от разглежданите организации, които имат дъл-
готрайни нематериални активи не посочва информация с 
подобен характер. 

Следва да се отбележи, че в нито една от анализираните счетоводни 
политики не е разписана информация относно това дали юридическо-
то лице избира да прилага капиталовия подход за отчитане на нете-
кущите си активи, както и данни за класифицирането на активите за 
целите на нестопанската, за целите на стопанската или за целите на 
двете дейности. По наше мнение предходната информация е пряко 
свързана с методологията на отчитане на приходите и разходите на 
сдруженията и по същество има отношение към спецификата на дей-
ността на неправителствените организации. 

• Амортизационната политика е съществена част на счетоводна-
та такава, най-вече за организации, които притежават и конт-
ролират амортизируеми активи. Въпреки това три от анализи-
раните сдружения, които оповестяват данни за дълготрайни 
материални и нематериални активи, не посочват информация 
за възприета и прилагана амортизационна политика. В тази 
връзка последващата информация е само за 9 от организациите 
под анализ. Близо 33% от тях възприемат подход, при който 
амортизационната политика е представена като отделен еле-
мент на счетоводната политика. Оповестяват се данни за при-
лаганите подходи относно: 
– Определяне на срока на годност на амортизируемите акти-

ви. Седем от разглежданите сдружения оповестяват данни 
за срока на годност на амортизируемите си активи. Близо 
57% от тях ги разписват в години, близо 29% оповестяват го-
дишна амортизационна норма в проценти, а около 14% пра-
вят препратка към законодателно регламентираните в За-
кона за корпоративното подоходно облагане амортизационни 
норми.  
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– Моментът, от който започва начисляване на амортизацията 
е разписан в счетоводната политика само на едно от разг-
лежданите юридически лица с нестопанска цел. 

– Възприетият метод за счетоводна амортизация по групи 
сходни амортизируеми активи. Той е оповестен от всички 
сдружения, като приоритетно те възприемат линеен метод 
на амортизация. 

– Нито едно от анализираните неправителствени организации 
не посочва критерии за признаване на активите като амор-
тизируеми. По наше мнение предходното е от значение най-
вече в случай на използване на капиталовия подход за отчи-
тане на активите. В допълнение наличието на подобна ин-
формация може да помогне за коректното разбиране на при-
чините защо само някои от неправителствените организации 
оповестяват данни за амортизационната си политика. На те-
кущия етап могат да се правят само предположения за това, 
че нетекущите активи на сдруженията, които не оповестяват 
данни за прилагана амортизационна политика, попадат в 
хипотезите на неамортизируеми активи. 

• При анализ на счетоводните политики на проучваните сдруже-
ния в частта стоково-материални запаси (СМЗ) прави впечат-
ление, че информацията за този счетоводен обект е силно под-
ценена. Основание за подобно твърдение е обстоятелството, че 
от всички 11 неправителствени организации, които отчитат 
данни за СМЗ, само седем от тях оповестяват по-подробна ин-
формация в счетоводната си политика. От тези седем сдруже-
ния три правят препратка към текстовете на НСС 2 „Отчитане 
на стоково-материалните запаси“, без обаче да оповестят каква-
то и да е допълнителна информация, като например избрания 
и прилаган подход за счетоводно отчитане на намалението на 
разглежданите краткотрайни активи. От останалите четири 
неправителствени организации едно оповестява информация 
относно видовете СМЗ, които сдружението притежава. Всички-
те четири юридически лица с нестопанска цел оповестяват све-
дения за първоначално признаване на активите, както и изб-
раният подход за отчитане намалението на СМЗ. Превесът е 
към прилагане на подхода на средно-претеглената стойност. Не 
са разписани обаче данни за последващо оценяване на стоково-
материалните запаси по вид активи (стоки, материали, продук-
ция). Също така не са оповестени данни за видовете разходи, 
признати и отнесени в първоначалната оценка на ресурсите.  

• Относно финансовите активи може да се посочи, че в по-
голямата си част текущите финансови активи, които се използ-
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ват в нестопанската дейност на фондациите и сдруженията 
имат материално-веществена форма. Точно в противоположна 
величина е количеството на дългосрочните финансови активи, 
които се определят като „почти липсващ“ в неправителствените 
организации актив8. Това е така, защото юридическите лица с 
нестопанска цел „нямат обективна възможност да придобиват 
инвестиции, които да им дават право на контрол или значи-
телно влияние9“. Следователно в повечето случаи, при които 
неправителствените организации придобиват дългосрочни фи-
нансови активи, то става въпрос по-скоро за активи, от които 
организацията може да получи приходи под формата на лихви, 
ренти и др. В случая юридическото лице с нестопанска цел 
трудно би могло да докаже, че активите не са придобити с цел 
печалба, поради което е подходящо приходите от тях да се отче-
тат като приходи от стопанската дейност на организацията. На 
база предходното обект на анализ са предимно текущите фи-
нансови активи на неправителствените организации. Най-общо 
в качеството си на текущи финансови активи на ЮЛНЦ се оп-
ределят паричните средства на организацията; краткосрочни 
инвестиции във финансови инструменти; краткосрочни взема-
ния и предоставени заеми. С приоритетно значение за дейност-
та на сдруженията са паричните средства в левове и валута в 
касата и по разплащателните сметки на организацията. 14 от 
разглежданите общо 15 неправителствени организации оповес-
тяват данни за паричните си средства в левове и валута. В тази 
връзка последващите данни са само за 14 сдружения. За сдел-
ки в чуждестранна валута в счетоводната политика обект на 
оповестяване е информация за прилаганите счетоводни подхо-
ди при: 

• Първоначална оценка – данни с подобен характер са посочени 
от близо 64% от разглежданите юридически лица с нестопанска 
цел. 

• Последваща оценка – близо 14% разписват информация за пос-
ледващата оценка на парични средства във валута. 

• Отчитане на курсови разлики – оповестено от приблизително 
29% от анализираните организации. 

• Относно паричните средства в левове най-общо са посочени 
данни за класификацията им (по-подробна информация относ-

                                                           
8 Панчева, Ст. (2009) Отчетно-информационни проблеми при използването на нете-

кущите активи в предприятията с нестопанска цел // сп. „Диалог“, Д.А. Ценов, Сви-
щов, бр.3, с. 44. 

9 Атанасов, Ат. (2013) Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел, Свищов: 
АИ „Ценов“, с. 76. 
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но класификацията и счетоводното им признаване е оповестена 
от 1 сдружение, останалите, обект на анализ оповестяват сведе-
ния за това какво включват паричните им средства и еквива-
ленти), както и информация за първоначалното им счетоводно 
отчитане (разписано в счетоводната политика на приблизител-
но 64% от разглежданите организации). Смята се10, че елемент 
на счетоводната политика при паричните средства в каса е оп-
ределянето на касов лимит, който е индивидуален за всяко 
предприятие и е в зависимост от особеностите на дейността, 
движението и обема на паричните потоци и други специфични 
фактори. Въвеждането на касов лимит може да се разглежда 
като подход за предотвратяване натрупването на обороти по съ-
ответната счетоводна сметка, отразяваща касата в левове или 
валута. По наше мнение обаче подобна информация няма пря-
ка връзка със същността и целта на счетоводната политика. В 
този контекст определянето на касов лимит не следва да се раз-
глежда като елемент на счетоводната политика, а по-скоро като 
отделен вътрешен нормативен документ. В допълнение въвеж-
дането на подобен лимит е нефункционално от гледна точка на 
дейността на организациите от сектора. 

• Вземанията са друг елемент на счетоводната политика. От 
сдруженията, обект на анализ в настоящата разработка, пет не 
оповестяват данни за методологията на счетоводното отчитане 
на вземанията. От тези пет, три обаче отчитат числови данни в 
баланса в раздел В „Текущи (краткотрайни) активи“, група II 
“Вземания“. В тази връзка последващата инфоррмация е за 10 
от анализираните неправителствени организации. От тях 60% 
разписват данни за подходите за класифициране и признаване 
на вземанията, 70% - за първоначалното счетоводно отчитане, 
30% - относно последващата им оценка и 10% - за обезценката 
на вземянията11. 

• В счетоводната политика на сдруженията е оповестена инфор-
мация и за резервите. Резервите се разграничават на: целеви 
резерви, премийни резерви12 и преоценъчни резерви13. Целеви-

                                                           
10 Аверкович, Ек., Ст. Панчева. (2009) Счетоводна политика на нефинансовите пред-

приятия, Фабер, с.83. 
11 Общият сбор не е 100% поради причината, че една и съща неправителствена орга-

низация оповестява повече от един вид информация относно отчитането на взема-
нията. 

12 Премийните резерви най-общо се формират от разликата между номиналната и 
емисионна стойност на емитираните от дадено предприятие ценни книжа. 

13 Увеличението на стойността на активите от последващата им оценка формира 
преоценъчния резерв като елемент на резервния, а следователно и на собствения 
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те резерви, според начина на тяхното формиране, се групират 
на законови14 и допълнителни15. Като се вземат предвид спе-
цифичните особености на дейността на юридическите лица с 
нестопанска цел можем да обобщим, че те не формират законо-
ви и премийни резерви. Следва да се посочи, че последваща 
форма на проявление на собствения капитал на фондациите и 
сдруженията е финансовият резултат. За отчитането му от неп-
равителствените оранизации се използва сметка “Резултат от 
дейността на предприятия с нестопанска цел”. По своя харак-
тер тази счетоводна сметка е небалансова, финансово-
резултатна. В края на отчетния период сметката се приключва 
счетоводно в кореспонденция със сметка “Други резерви”. Това 
е от значение най-вече при представяне на другите резерви в 
отчетите на юридическите лица с нестопанска цел. Прави впе-
чатление, че нито едно от сдруженията, което отчита наличие 
на дълготрайни материални и нематериални активи, или ре-
зерви от последваща оценка във финансовите си отчети, не 
оповестява информация за методологията на счетоводното от-
читане на преоценъчните резерви. Само 4 от анализираните 15 
неправителствени организации оповестяват, че в баланса, в па-
сивната му страна, в статия „Други резерви“ е отнесен финан-
совият резултат за текущия период на сдружението. 

• Обект на оповестяване в счетоводната политика на анализира-
ните сдружения е и информация за задълженията им. Поради 
причината, че задълженията към персонала е подходящо да са 
отделен елемент на счетоводната политика, тук те не са обект 
на анализ. В случая като задължения се визират възникнали 
непогасени краткосрочни и дългосрочни суми към доставчици, 
данъчни институции, финансови и свързани предприятия. От 
анализираните 15 сдружения, 13 отчитат задължения към дос-
тавчици във финансовите си отчети, като от тях обаче 7 не опо-
вестяват информация относно методологията на счетоводното 

                                                                                                         
капитал на фондацията или сдружението. По същество той показва размера на 
надценката от последващото оценяване на активите. 

14 Законовите резерви имат целево предназначение, вменено на организациите в за-
конов или подзаконов нормативен акт. Те се формират за сметка на нетната пе-
чалба на предприятието (след данъчно облагане с корпоративни данъци), т.е. при 
разпределението на нетната печалба за текущия отчетен период. 

15 Допълнителните резерви в юридическите лица с нестопанска цел се формират ос-
новно от последващото оценяване на дълготрайните материални и нематериални 
активи, краткотрайни активи, дълготрайните и краткотрайни биологични активи, 
материалните запаси, паричните средства в чуждестранна валута и финансови инс-
трументи. За фондациите и сдруженията, които осъществяват стопанска дейност до-
пълнителните резерви се формират и от отчисления от печалбата от тази дейност. 
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им признаване и отчитане в счетоводната политика. От тези 7 
организации, 2 единствено посочват числови данни относно 
размера и вида на контрагента на своите задължения. От неп-
равителствените организации, които оповестяват информация 
за разглеждания счетоводен обект в счетоводните си политики 
(6 бр.), близо 33% посочват данни за възприетите и прилагани 
критерии за класифициране и признаване на дългосрочните и 
краткосрочни задължения, а около 83% - относно първоначал-
ното им отчитане. 

• Подходящо и полезно е информацията относно счетоводното 
признаване и отчитане на доходите на персонала да се изведе 
като отделен елемент на счетоводната политика. Подкрепяме 
подобна идея поради факта, че неправителствените организа-
ции влизат в различни разчетни отношения с две групи конт-
рагенти – наети на трудово възнаграждение лица и лица, из-
вършващи безвъзмезден труд (доброволци). Изходно начало 
тук е правото на лицата да получават възнаграждение за по-
ложения от тях труд. Доходи от трудови възнаграждения полу-
чават наетите в неправителствената организация лица16. Те 
могат да полагат труд на пълно или непълно работно време, на 
основата на трудов или граждански договор. Между юридичес-
кото лице с нестопанска цел и наетите лица възникват трудови 
правоотношения, чието уреждане се осъществява по общия ред 
и според изискванията на Кодекса на труда17 и Национален 
счетоводен стандарт 19 “Доходи на персонала”18. Специфично 
за лицата, извършващи доброволен труд, е че за тях хонорари, 
възнаграждения и осигурителни вноски не се дължат. След 
подписване на договор със всеки един от тях същите подлежат 
на вписване в книга на доброволните сътрудници. Следовател-
но в рамките на елемента следва да се оповестят данни относно 
възприетия подход за счетоводно отитане на дължимите видове 
доходи към полагащите възмезден труд в сдружението лица. 
Информация относно полагащите безвъзмезден труд е подхо-

                                                           
16 Доходите на наетите лица представляват всички форми на възнаграждение, пре-

доставени от неправителствената организация в замяна на положен от лицата 
труд или предоставени услуги. За доходи на наети лица основно се смятат крат-
косрочни доходи и непарични възнаграждения (надници, заплати, надбавки, пре-
мии, медицинско обслужване, жилищно настаняване, субсидирани стоки или услу-
ги и др.); доходи при напускане на работа (обезщетения, бонуси и др.); дългосрочни 
доходи (допълнителни платени отпуски за дългогодишен трудов стаж, юбилеи, 
празнични дни и др.). За повече подробности виж: Башева, С., Е. Миланова, Б. 
Йонкова, Д. Петрова, Р. Пожаревска. (2013) Основи на счетоводството, София: ИК-
УНСС, с. 458-463. 

17 Обн. ДВ. бр.26 от 1986 г., посл.изм.и допъл. ДВ. бр.59 от 2018 г. 
18 Обн. ДВ. бр.30 от 2005 г. 
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дящо да е обект на оповестяване в доклада за дейността на ор-
ганизацията. Съществено в случая е, в разглеждания елемент 
на счетоводната политика, оповестените данни да са разграни-
чени за целите на стопанската и за целите на нестопанската 
дейност. Предпоставка за подобно деление е коректността в от-
читането на разходите и отнасянето им към намаление на да-
нъчния и счетоводен финансов резултат. В случая само разхо-
дите за възнаграждения за стопанска дейност и съответните 
данъчни и осигурителни вноски към тях, са признати за да-
нъчни цели според изискванията на Закона за корпоративното 
подоходно облагане. Ако неправителствената организация не 
може коректно да определи каква част от разхода следва да се 
отнесе към стопанската или нестопанска дейност (в случай, че 
лицето изпълнява задължения и по двете дейности), то следва 
да се приложат изискванията за изчисляване на неразпределя-
еми разходи. На база анализа на финансовите отчети и оповес-
тените счетоводни политики на разглжданите сдружения пра-
ви впечатление, че само четири неправителствени организации 
посочват информация за доходи на наети лица. От тях три раз-
писват сведения за класифицирането на доходите (на краткос-
рочни и дългосрочни); 1 - за счетоводното отчитане на видовете 
доходи на наетия персонал; 3 – относно признаване и отчитане 
на полагащи се суми по натрупващи се компенсируеми отпус-
ки; 2 – за признаване и отчитане на обезщетения при пенсио-
ниране; 1 - оповестява само числови данни за брой на наетите 
лица, размер на изплатените възнаграждения през отчетния 
период, както и честота на съставяне на ведомост за заплати. 
От останалите 11 сдружения, които не оповестяват информация 
в счетоводната си политика за признаване и отчитане на дохо-
ди на персонал, 6 отчитат във финансовите си отчети начисле-
ни разходи от стопанска и нестопанска дейност за заплати и 
осигуровки на персонал, а 3 - начислени разходи за заплати и 
осигуровки на персонал, ангажиран само с нестопанската дей-
ност на организацията. 

• За осъществяване на идеалните си цели юридическите лица с 
нестопанска цел могат да изберат лизинга като форма за фи-
нансиране на приоритетните си дейности. С договора за лизинг 
лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ 
на лизингополучателя за определен срок и срещу възнаграж-
дение. Познати са три основни вида договори за лизинг19 - до-

                                                           
19 НСС17 „Лизинг“, Обн. ДВ. бр.30 от 2005г., посл. изм.и допъл. ДВ. бр.86 от 2007г., т. 

4.1 – т. 6.5; МСС17 „Лизинг“, Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 2008 г., 
посл.изм.и допъл. Регламент (ЕС) № 243/2010 на Комисията от 2010 г., т. 20 – т. 66. 
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говор за финансов лизинг, договор за оперативен лизинг и про-
дажба под условията на обратен лизинг. В счетоводната поли-
тика на едно от анализираните сдружения има информация 
относно лизинговите му договори. В случая са посочени данни 
относно критериите за класифициране на лизинга в зависимост 
от неговия вид. Прави впечатление, че само в разписаната ин-
формация по повод оперативния лизинг има по-подробни дан-
ни относно възприетите подходи за отчитане на приходи и раз-
ходи по договора. Следва да се отбележи, че поради специфич-
ните особености при счетоводното признаване и отчитане на 
различните видове лизингови договори информация относно 
възприетата амортизационна политика за придобити под усло-
вията на финансов лизинг активи, както и прилагания подход 
за отчитане на финансови приходи или разходи за бъдещ пери-
од, следва да са обект на оповестяване в счетоводната политика 
на сдружения, разполагащи с подобен вид ресурси. 

•  В разглеждания сектор основната част от приходите са от про-
дажба на услуги и на стоки (стопанска дейност), финансови 
приходи, приходи за бъдещи периоди, както и приходи от нес-
топанска дейност (регламентирана). Ясното идентифициране 
на приходите на база вида на дейността от сдруженията е 
предпоставка за коректното определяне на критериите им за 
признаване и счетоводно отчитане. На тази основа 12 от разг-
лежданите сдружения посочват информация за признаване на 
приходите си, като 25% от тях разписват критериите за призна-
ване на приходи от продажби на стоки и услуги, близо 17% 
правят препратка към съответния стандарт, който има отноше-
ние по въпроса, 42% дават по-подробна информация за крите-
риите за разграничаване на стопанската от нестопанска дей-
ност, близо 16% - само изброяват видовете приходи, посочвайки 
и числови данни за техния размер през отчетния период. Три 
от сдруженията под анализ оповестяват данни за подхода и ме-
тодологията на отчитане на приходите си. Две от тях посочват 
използването на сметки от раздел „Сметки за приходи“, без 
обаче да дадат повече сведения за избрания подход за отчитане 
на стопанската от нестопанска дейност (дали сметките се водят 
с чисти обороти, въведени ли са отделни групи за отчитане на 
стопанската от нестопанска дейност и т.н.). Едно от сдружения-
та оповестява използването на сметки от гр. „Приходи от пред-
приятия с нестопанска дейност“ за целите на счетоводно отчи-
тане на приходите си от нестопанска дейност. Методологията 
на използването на сметките от групата обаче не е посочена, 
както и дали сметките се водят с чисти обороти. Не са посочени 
и сведения как се отчита стопанската дейност на организация-
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та. Въпреки вмененото от НСС 920 изискване предприятията с 
нестопанска дейност да въведат в индивидуалния си сметкоп-
лан, сметки за отделно отчитане на приходи и разходи от нес-
топанската и от стопанската дейност смятаме, че посочването 
само на това обстоятелство в счетоводната политика не е доста-
тъчно. Наличието на възможността за използване на различни 
подходи, групи от сметки и сметки за отчитането на приходи-
те21 е по същество предпоставка да се приеме за подходящо 
разписването в счетоводната политика на по-подробна инфор-
мация за избрания и прилаган от организацията подход за сче-
товодно отчитане. Подобна информация е най-вече полезна за 
вътрешните ползватели на документа и по-конкретно за счето-
водния персонал. Въпреки това тези данни са част от методоло-
гията на счетоводството и са носител на сведения за отчитането 
на един от най-спорните счетоводни обекти в неправителстве-
ните организации – приходите. В тази връзка оповестяването 
на подобни данни не следва да се разглежда в негативен ас-
пект, като информация с конфиденциален характер, а по-скоро 
като методология на текущата счетоводна отчетност, която има 
пряко отношение към надеждното представяне на приходите и 
резултата от дейността в отчетите на сдруженията. 

• Безвъзмездните финансирания (под условие и без наличието 
на условие) са основен вид ресурсни постъпления, чрез които 
неправителствените организации осъществяват своите идеални 
цели. От гледна точка на даренията, които не са обвързани с 
условия и членския внос, законодателят изисква те да се приз-
нават като текущ приход за периода. По-специфично е отчита-
нето на дарения под условие, поради причината, че НСС 9 
„Представяне на финансовите отчети на предприятия с несто-
панска дейност“ прави препратка към текстовете на НСС 20 
„Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на пра-
вителствена помощ“. Възможността за използване на капита-
ловия подход за отчитане на амортизируеми активи, както и 
изборът дали да се начислява амортизация само на активи, 

                                                           
20 НСС9 „Представяне на финансовите отчети на предприятия с нестопанска дей-

ност“, Обн. ДВ. бр.30 от 2005г., посл.изм.и допъл.  ДВ. бр.86 от 2007 г., т. 3.2. 
21 По-подробно виж: Георгиева, Д. (2014), Счетоводно отчитане на приходи и разходи 

във фондации, регистрирани за осъществяване на обществено полезна дейност, 
Интелигентна специализация на България, МВБУ, Ботевград, с. 1315-1334;  Да-
мянов, Д., Ст. Панчева. (2008), Счетоводство на юридически лица с нестопанска 
цел, Фабер; Панчева, Ст. (2009) Възможности за усъвършенстване на индивидуал-
ния сметкоплан на предприятията с нестопанска цел в частта за приходите // сп. 
Български счетоводител, XX № 23-24 от 2009 г., с. 15-21; Атанасов, Ат. (2013), Сче-
товодство на юридически лица с нестопанска цел, АИ „Ценов”, Свищов. 
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употребявани за целите на стопанската дейност на сдружение-
то са фактори, допълнително влияещи върху методологията на 
отчитане на финансиранията. В случай, че сдружението възп-
риема за своя счетоводна база международните счетоводни 
стандарти, дадената в тях възможност за използване на алтер-
нативни методи за отчитане на безвъзмездните средства изиск-
ва оповестяването на информация за избрания и прилаган ме-
тод. Предходното има съществено значение върху счетоводство-
то на сдружението и следва да намери отражение в разписана-
та и оповестена счетоводна политика. Въпреки това анализът 
на счетоводните политики на разглежданите неправителствени 
организации ни дава основание да твърдим, че информацията 
за безвъзмездните финансирания е силно пренебрегван еле-
мент в документа. В подкрепа на това твърдение е фактът, че 
само пет от анализираните 15 организации оповестяват инфор-
мация за счетоводното признаване и отчитане на дарения. От 
тези пет сдружения, 2 правят препратка към текстовете на НСС 
20. Останалите три сдружения разписват информация за това 
как се отчитат дарения под и без наличие на условие, без обаче 
да посочат по-детайлни данни за отчитане на безвъзмездни 
средства за дълготрайни активи и обвързани с приходи финан-
сирания. Само една от анализираните организации посочва из-
ползваните счетоводни сметки и съответните счетоводни записи 
за отчитане на предоставени дарения под условия, без обаче 
отново да ги разграничи на безвъзмездни средства за дългот-
райни активи и обвързани с приходи.  

• Подходящо е логиката за разписване и оповестяване на инфор-
мацията за счетоводното отчитане на разходите да следва тази 
на приходите. В случая класифицирането на разходите по вид е 
основополагащо за целите на изграждане на методология за 
тяхното признаване и отчитане. Данни за признаване и отчи-
тане на разходите са оповестени в счетоводната политика на 13 
от анализираните сдружения, като от тях близо 31% посочват 
критерии за разграничаване на разходи за бъдещи периоди, 
финансови разходи, разходи за нестопанска и разходи за сто-
панска дейност. От гледна точка на подходите за отчитане на 
разходите около 38% разписват информация за възприетата и 
прилагана методология на отчитане най-вече на изразходвани 
средства за стопанска и нестопанска дейност. Близо половината 
от тях първоначално отчитат разходите си по икономически 
елементи. Само едно сдружение посочва, че използва сметките 
по икономически елементи в качеството им на операционно-
резултатни. В еквивалентен аспект едно от неправителствените 
организации използва сметка „Административни разходи“ за 
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отчитане само на изразходваните ресурси за целите на несто-
панската си дейност. Прави впечатление, че едно сдружение 
оповестява и данни за методологията на изчисляване на кое-
фициент и разпределение на неразпределяемите разходи. По-
ради причината, че същата е законодателно въведена в Закона 
за корпоративното подоходно облагане и по същество е пряко 
свързана с данъчното облагане, подходящо и полезно е оповес-
тяването не толкова на самото изчисляване, а по - скоро на 
критериите за счетоводно признаване, избраният от сдружени-
ето коефициент, както и използваните сметки за отчитане на 
неразпределяемите разходи (по-конкретно дали се използват 
сметките, отразяващи разходи по икономически елементи или е 
въведена отделна група, както и характера на ползваните 
сметки). 

• Анализът на оповестените значими счетоводни политики на 
разглежданите сдружения ни дава основание да идентифици-
раме още два основни елемента на документа. Първият е „да-
нъци и данъчно облагане“, разписан от близо 33% от неправи-
телствените организации, които приоритетно посочват данни за 
дължими отсрочени и текущи данъци. Повече от половината от 
сдруженията разписват информация относно определената от 
закона ставка за дължим корпоративен данък през съответния 
отчетен период. Останалата част представят числови данни за 
дължимите данъчни задължения. Вторият основен елемент на 
счетоводната политика на близо 33% от анализираните сдру-
жения е оповестяване на информация относно събития след да-
тата на съставяне на годишния финансов отчет. Обект на раз-
писване в случая е съществуването или не на събития с кори-
гиращ отчетите характер.  

В заключение може да се посочи, че основен подход за оповестяване 
на методологията за периодично и текущо счетоводство по отделни 
обекти, възприет от около 53% от сдруженията, е в хронологична пос-
ледователност спрямо съдържанието и съставните части на финансо-
вите отчети. Само на 20% от разглежданите организации обаче фоку-
сът на счетоводната им политика е изцяло върху изготвяне на отчета. 
Предходното не ни дава основание напълно да се съгласим с мнението 
на Л. Камбурова22, че фокусът на счетоводната политика е изцяло 
върху правилата за изготвяне и представяне на финансовите отчети. 
Въпреки, че счетоводната политика е елемент от финансовите отчети 
                                                           
22 Камбурова, Л. Автореферат (2014) Съвременни аспекти на счетоводната политика 

на нефинансовите предприятия, онлайн достъпно на: 
http://konkursi.unwe.bg/documents/286Avtoreferat_L_Kamburova.pdf, последно по-
сещение на 06.02.2018 г., с.19. 
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на отчетно обособената единица, нейното изготвяне и оповестяване не 
следва да бъде насочено само към изпълнение на това нормативно 
изискване. В случая оповестената информация може да окаже същес-
твено въздействие върху вземането на обосновани икономически ре-
шения от страна на потребителите на отчетите. По наше мнение и ка-
то се придържаме към изискванията на НСС 123 смятаме, че оповесте-
ният модел на счетоводна политика на юридическо лице с нестопанс-
ка цел следва да е носител на данни за прилаганата методология на 
текущата счетоводна отчетност, както и за прилаганите бази, принципи 
и правила на периодичната отчетност. Те могат да бъдат представени 
или като компонент от методологията за отчитане на всеки един счето-
воден обект, или като отделен елемент на счетоводната политика.  
От гледна точка на пълнотата на оповестените данни сдруженията, 
подлежащи на независим финансов одит, разписват по-подробна ин-
формация в счетоводната политика по отделни елементи. Въпреки то-
ва обаче се наблюдават пропуски и дори терминологични грешки. Та-
ка например част от анализираните неправителствени организации 
използват въведения от МСС терминологичен апарат за отчитане на 
стоково-материалните си запаси при положение, че счетоводната им 
база са националните счетоводни стандарти. Въпреки, че предходното 
не е грешка със съществен характер, потребителят на информацията 
от документа може да се подведе ако не обърне внимание на посоче-
ната база за изготвяне на финансовите отчети. В допълнение част от 
сдруженията отчитат във финансовите си отчети данни за активи и 
пасиви, за които обаче информация за избраните от организацията 
подходи за признаване и отчитане не са оповестени в счетоводната 
политика. Причините за това, както и мотивите за избор на кои точно 
счетоводни обекти, притежавани и контролирани от организацията, 
ще се оповестят данни в счетоводната политика, не са посочени от със-
тавителите. Предходното противоречи на изискванията на стандарти-
те за вярно и честно представяне на информацията, но и същевремен-
но може да влоши имиджа на сдружението. Също така може да се 
твърди, че нито едно от сдруженията не оповестява дали използа ка-
питаловия подход при отчитане на придобити дълготрайни активи, 
които не са имуществени вноски. 
На база избраните подходи и методология за отчитане на счетоводни 
обекти от страна на сдруженията е предпоставка да твърдим, че ана-
лизираните неправителствени организации възприемат и прилагат 
стабилизационна счетоводна политика. За разглежданите периоди 
нито едно от сдруженията обаче не променя своята счетоводна поли-

                                                           
23 НСС1 „Представяне на финансови отчети“, приет с ПМС № 46 от 2005 г., посл. изм. 

и доп. ДВ, бр.3 от 2016г., т.25.1. 
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тика, което от своя страна е фактор, на основата на който можем да 
предположим, че организациите не правят анализ на външните и 
вътрешни фактори на годишна основа. Поради причината, че в насто-
ящето изследване не е направен по-подробен анализ относно честота-
та на преразглеждане на счетоводната политика на сдруженията и 
степента на влияние на факторите върху избраните счетоводни под-
ходи, не бихме могли да отхвърлим или потвърдим предходната хипо-
теза. Отчитаме факта, че с изключение на законодателно изискуемите 
за оповестяване данни към отчетите, на оповестяване подлежат и зна-
чимите счетоводни политики, които съставителят на отчета е преце-
нил за полезни и необходими за целите на вземането на обосновани 
икономически решения от ползвателите. Наблюдават се обаче същес-
твени пропуски при оповестяване на данни относно признаването и 
отчитането на безвъзмездните средства, приходите и разходите от 
анализираните неправителствени организации. Пропуски със същест-
вен характер в оповестената информация са забелязани и в други сче-
товоди обекти. Подобни пропуски могат да повлияят негативно при 
интерпретиране на информацията от финансовите отчети и съответно 
при вземането на обосновани решения. Това може да се тълкува нега-
тивно от страна на потребителите на отчетите и съответно да влоши 
имиджа на сдружението.  

3. Анализ на необходимите за оповестяване данни в счетоводната 
политика на сдружения от гледна точка на ползвателите на 
документа 
Обширният обхват от потребители на счетоводната политика, както и 
различният им достъп до информация е основание да се твърди, че 
документът следва да съдържа такива елементи, които да носят по-
лезна информация при извършване на работни задължения и при 
вземане на обосновани икономически решения и съждения. С цел да 
се очертаят основните структурни и съдържателни елементи, които са 
носители на полезност за ползвателите на информация от счетоводна-
та политика на дадено сдружение е направено анкетно проучване. То 
е осъществено по метода на стандартизираното допитване. Използва-
на е анкетна карта, съставена от автора. Анкетната карта сe състои от 
общо 17 въпроса, които могат да се разделят в три основни групи. 
Първата група съдържа 5 въпроса, целящи определяне на професио-
налния и социално-демографския профил на респондентите. Втората 
група обхваща 4 въпроса със структуриран отговор, насочени към оп-
ределяне мнението на респондентите относно предназначението и ро-
лята на счетоводната политика. Третата група въпроси са със струк-
туриран и отворен отговор, като за част от тях са използвани номи-
нални и ординални измерителни скали. Те целят определяне на дан-
ните, които респондентите очакват да намерят в счетоводната поли-
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тика на сдружение, както и степента на тяхната полезност и значе-
ние. Периодът на анкетното събиране на данни обхваща месеците 
юли 2018 г. - август 2018 г. Основните целеви групи на анкетното про-
учване са: 

• Вътрешни потребители в лицето на служители и работници с 
управленски, счетоводни, административни и неадминистра-
тивни функции в дадено сдружение. 

• Вътрешни потребители, които са членове и доброволци към 
сдружение. 

• Външни потребители – дарители и лица, които проявяват ин-
терес към дейността на сдружение, но нямат никакви правоот-
ношения с него. 

В проучването участват общо 46 респондента, като подборът е напра-
вен на случаен принцип по метода на отзовалите се от очертаните це-
леви групи. Малкият брой на респондентите е предпоставка да се 
твърди, че проучването няма представителен характер. Въпреки това 
събраните данни могат да послужат при очертаване на модел на сче-
товодна политика, базиран не само на законодателните изисквания, 
но и на очакванията на потребителите за полезност на информацията 
в нея. С оглед гарантиране на достоверността на отговорите проведе-
ните анкети са онлайн24, индивидуални и анонимни. За анализа на 
данните са използвани програмите – SPSS, ver. 16.0/2007 г, както и 
Microsoft Office Excel 2013. Резултатите от обработката на анкетните 
карти са получени на базата на методите на математическата статис-
тика. Изследването на статистически връзки и зависимости е напра-
вено на база Хи квадрат – анализ (χ2), като за коефициент на контин-
генция е избран коефициентът на Крамер (V). 
В социално-демографски аспект най-голям е делът на респондентите, 
попадащи във възрастовата група между 41 и 50 години (50%). По-
пълнилите анкетните карти са изцяло жители на столицата. От глед-
на точка на притежаваната от анкетираните лица образователна сте-
пен данните са показателни за това, че около 94% от отзовалите се 
имат висше образование (докторска, магистърска или бакалавърска 
степен). Половината от респондентите полагат възмезден, безвъзмез-
ден труд или имат интерес спрямо дейността на сдружения в общест-
венополезна дейност, докато останалата половина – в сдружения в 
частна полза. При идентифициране на типа потребител на данни от 
счетоводната политика е установено следното: 

                                                           
24 Анкетата е достъпна на интернет адрес: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL7iUagJ5HdAuOOhWW7pze2kZtzolO_r5j
HQpNT-YA-tu63g/viewform 
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– близо 22% от респондентите са учредители или съучредите-
ли на сдружение; 

– около 35% са счетоводители на сдружение;  
– близо 9% от анкетираните са наети от сдружение като неад-

министративен персонал, неизискващ специална квалифи-
кация по НКПД 2011 (национална класификация на профе-
сиите и длъжностите); 

– членове на сдружение са близо 13% от респондентите;  
– около 15% от участващите в проучването лица са граждани, 

които проявяват интерес към дейността на сдружение, но 
нямат трудови или други правоотношения с него;  

– около 6% са лица, дарители за осъществяване на идеални 
цели на сдружения.  

От предходно посочените данни може да се направи заключение, че в 
по-голямата си част респондентите притежават необходимия житейс-
ки опит, както и високо образование, за да могат коректно да оценят 
полезността на счетоводната политика за целите на заеманата от тях 
длъжност и информационни потребности. 
Прави впечатление, че най-голям е броят на учредителите и счетово-
дителите, участващи в анкетното проучване, които не използват сче-
товодната политика на неправителствената организация. В допълне-
ние всички лица, които посочват, че проявяват интерес към дейността 
на сдружение, но нямат трудово правни или дарителски отношения с 
него, не са запознати дали организацията има разработена счетоводна 
политика (виж фигура 1). Между типа на потребител на информация 
от счетоводната политика и поводът за нейното използване има сред-
на статистически значима връзка (Cramer’s V: 0.693, p<0.05). Въпреки 
това двете условия за приложение на Хи квадрат – анализа (χ2) не са 
изпълнени. Основна причина за това може да се търси в малкия брой 
на извадката. Предходното подсказва, че следва да се отнасяме резер-
вирано към получените резултати от анализа.  
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Фигура 1. Резултати от Хи квадрат – анализ (χ2) при изследване 
статистическа връзка между типа ползвател на счетоводната 

политика и причината за нейното използване 
Източник: Собствени изчисления, n= 46 

Независимо от високия процент респонденти (близо 98%), според кои-
то счетоводната политика е важна при интерпретиране на финансо-
вите отчети на сдруженията, повече от половината не смятат, че до-
кументът следва да има публичен характер. Близо 54% от тях са пред-
ставители на счетоводната професия, а около 42% - са учредители на 
сдружения (виж фигура 2). От своя страна членовете на сдружения и 
гражданите, проявяващи интерес към дейността на организации с 
нестопанска цел, смятат за необходимо счетоводната политика да има 
публичен характер. Данните от анкетното проучване сочат силна ста-
тистическа връзка между типа респондент и вижданията за публич-
ност на счетоводната политика (Cramer’s V: 0.850, p<0.05). Въпреки, че 
едно от условията за приложение на метода е изпълнено, отново не 
можем да сме напълно сигурни в крайния извод, че има зависимост 
между двете качествени величини. Липсата на публичност на счето-
водната политика или съществана информация от нея може да се 
тълкува като причина за грешки при интерпретация на данните от 
финансовите отчети. Наличието на предходната хипотеза е предпос-
тавка да се запитаме защо по-голямата част от респондентите, които 
не смятат за необходимо счетоводната политика на сдруженията да се 
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оповестява са представители на мениджърския и счетоводен персо-
нал? Може да се посочи, че в случая от значение е наличието на две 
основни предпоставки.  
Първата е визията на респондентите за крайния потребител на счето-
водната политика. От гледна точка на крайния ползвател на данни от 
счетоводната политика прави впечатление, че въпреки отчетения го-
лям брой на счетоводители, които не използват счетоводната полити-
ка на сдруженията, близо 44% от тях посочват, че документът е прио-
ритетно насочен към счетоводния персонал на организацията, докато 
64% смятат, че той се изготвя за целите на държавните органи и инс-
титуции (виж фигура 3). Идеята, че счетоводната политика е приори-
тетно насочена към счетоводителите се поддържа не само от счетово-
дителите респонденти, но и от по-голямата част от всички анкетирани 
лица (близо 52%). Възможно е анкетираните лица приоритетно да 
вменяват на счетоводителите ролята на съставители на документа и 
от тази гледна точка да ги възприемат и като крайни потребители на 
данните от тях. Наличието на средна статистическа връзка между ти-
па респондент и крайния потребител, за когото е предназначена сче-
товодната политика (Cramer’s V: 0.629, p<0.05) също не следва да се 
приеме за напълно релевантна. Стойности на теоретичните честоти, 
по-малки от 5, които са повече от 20% (в случая 87.5%) и теоретични 
стойности за клетки, които са по-малки от 1 (0.20) е основание да 
твърдим, че отново не са изпълнени условията за приложение на Хи 
квадрат – анализа (χ2). Въпреки това подобни данните са предпостав-
ка да се повдигне въпроса защо след като голяма част от счетоводите-
лите, взели участие в анкетното проучване смятат, че счетоводната 
политика е предназначена за тях те не я използват? Поради ограни-
ченията си обаче настоящето изследване не може да даде окончателен 
отговор на този въпрос.  

 



 349 

 

Фигура 2. Резултати от Хи квадрат – анализ (χ2) при изследване 
статистическа връзка между типа респондент и публичността на 

счетоводната политика  
Източник: На база данни от анкетното проучване, n= 46 

Около 35% от респондентите смятат, че счетоводната политика е 
предназначена за представителите на държавните органи и институ-
ции. Най-малък е процентът на респондентите, които са на мнение, че 
персоналът (6.5%) и мениджърският апарат (6.5%) на сдружението са 
основни крайни потребители на данни от документа. Нито един от ан-
кетираните не посочва дарителите, кредиторите и обществото като 
цяло в качеството им на потенциални ползватели. Предходното може 
да се обясни и с неизползването на счетоводна политика от участва-
щите в анкетното проучване - дарители и граждани, проявяващи ин-
терес към неправителствения сектор (виж фигура 1). Това може да се 
интерпретира и като причинно-следствена зависимост лицата, които 
изготвят (счетоводителите) и утвърждават (управленския персонал) 
счетоводната политика да не отчетат необходимост документът да се 
оповести сред обществото (виж фигура 2). 
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Фигура 3. Резултати от Хи квадрат – анализ (χ2) при изследване 
статистическа връзка между типа ползвател на счетоводната 

политика и нейното предназначение 
Източник: Собствени изчисления, n= 46 

Освен потребителите на данни от счетоводната политика обект на 
анализ е и самата информация, която се разписва и оповестява в нея. 
В случая става въпрос за това какъв тип информация се съдържа в 
документа и каква e степента на нейната полезност. Предходното мо-
же да се интерпретира и като втори фактор, оказващ влияние върху 
мнението на счетоводителите и мениджмънта счетоводната политика 
да няма публичен характер. Анализът на данните от анкетното про-
учване е показателен за това, че близо 57% от респондентите очакват 
да намерят в счетоводната политика информация относно ефектив-
ността от нестопанската дейност на сдружението. За около 44% данни 
за използваните от неправителствената организация дарения, а за 
близо 28% - оповестявания за получените дарения следва да намерят 
проявление във вътрешния нормативен акт. Около 20% от взелите 
участие в проучването посочват, че информация относно рентабил-



 351 

ността на приходи от продажби, свързани със стопанската дейност на 
организацията следва да се разпише в счетоводната политика. За 13% 
очакванията са да намерят данни относно дългосрочната стратегия на 
сдружението. Еквивалентен е и процентът на респондентите (13%), 
които посочват методологията на счетоводството сред информацията, 
която представлява интерес за тях25. От обобщените анализи може да 
се направи заключение, че търсената от анкетираните лица инфор-
мация е приоритетно насочена към данни, които по същество се съ-
държат в доклада за дейността на организацията, но не отговарят на 
същността и ролята на счетоводната политика. Самата методология 
на счетоводството, което е и основният съдържателен компонент на 
счетоводната политика, представлява най-слаб интерес за анкетира-
ните. Можем да обясним това със възможността респондентите да не 
са изцяло наясно със същността и съдържанието на документа. 
При разработване на анкетната карта, в частта си полезност на ин-
формацията от счетоводната политика за респондентите, същата е 
структурирана в следните елементи: 

• Обща информация. 
• Нетекущи (дълготрайни) активи.  
• Амортизационна политика. 
• Приходи и разходи. 
• Финансирания. 
• Финансови отчети и финансов резултат от дейността.  

От гледна точка на общото представяне на сдружението близо 78% от 
респондентите посочват за приоритетна информация, свързана с ха-
рактера на осъществяваната от организацията дейност. Правният ста-
тут на юридическото лице, посочен от близо 70% от анкетираните, 
както и срокът, за който е учредено сдружението (ако има такъв) е 
информация с основно значение, която да се разпише в счетоводната 
политика. За 69% от участващите в проучването лицата основните 
принципи и изисквания за осъществяване на текущата и периодична 
счетоводна отчетност са данни с приоритетно значение. Сведения, от-
носно идеалните цели и задачи, въз основа на които юридическото 
лице с нестопанска цел е учредено (посочено от 65%) и възприетата 
форма на счетоводна отчетност (посочено от 57%) е информация, която 
респондентите също отчитат за важна. Към приоритетните дани са и 
специфичните сметки, включени в индивидуалния сметкоплан, както 
и начина за ползването им (посочен от близо 52% от респондентите). 
Най-слаб интерес за респондентите са данни, свързани със степента 
                                                           
25 Поради причината, че във въпросът е дадена възможност за повече от един отго-

вор, то сумата не е равна на 100%. 
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на автоматизиране на отчетния процес (смятано за приоритетно от 
26% от анкетираните) и създадените и използвани документи в доку-
ментооборота на сдружението (посочено за приоритетна информация 
от близо 20% от респондентите). Следва да се посочи, че за 26% от ан-
кетираните степента на автоматизиране на отчетния процес е инфор-
мация, която е без значение за целите на счетоводната политика. Без 
значение за около 7% са основните принципи и изисквания за осъщес-
твяване на текущата и периодична счетоводна очетност в сдружение-
то. Последните данни са посочени от лица, попадащи в обхвата на да-
рителите и гражданите, проявяващи интерес към сдружения. 
Относно нетекущите (дълготрайни) активи, като елемент на счетовод-
ната политика, близо 72% от анкетираните лица посочват за данни с 
приоритетен характер възприетия стойностен праг на същественост, 
под който тези активи, независимо че са дълготрайни, се отчитат като 
текущ разход при придобиването им. За 67% с важно значение е въп-
риетият подход при определяне на първоначалната оценка и подхо-
дът за отчитане на временното изваждане от употреба на нетекущите 
ресурси. Според 65% приоритен е възприетият метод за последваща 
оценка на разглеждания вид активи след първоначалното им призна-
ване. Значими данни за близо 59% от респондентите е въприетият 
подход за класифициране на последващите разходи, а за близо 46% - 
прилаганият подход за класификация на активите като текущи. Пра-
ви впечатление, че за близо 67% от дарителите и 14% от гражданите, 
участващи в проучването предходните данни нямат никакво значе-
ние. За 30% от учредителите информацията има средна степен на 
значение.  
Може да се твърди, че срокът на годност на амортизируемите активи е 
възприет като най-важната информация за разписване и оповестява-
не в амортизационната политика на сдруженията според близо 78% от 
анкетираните лица. Прилаганият метод за счетоводна амортизация 
по група сходни амортизируеми активи има приоритетно значение за 
77% от респондентите, докато за 74% това са данните за остатъчната 
стойност на амортизируемите активи. Моментът, от който започва да 
се начислява аморизация е определен за информация с приоритетно 
значение за приблизително 70% от анкетираните. За около 57% прио-
ритетни са възприетите от сдружение подходи за класификация на 
текущите активи в качеството им на амортизируеми. Отново за близо 
67% от дарителите и 14% от гражданите, участващи в проучването 
предходните данни нямат никакво значение. За 30% от учредителите 
и съучредителите на сдружение, които са попълнили анкетната карта, 
класификацията на нетекущите активи като амортизируеми; оста-
тъчната стойност на амортизируемите активи и възприетият метод на 
амортизация са отчетени като данни със средна степен на значение. 
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За близо 13% от счетоводителите със средна степен на значение е сро-
кът на годност на амортизируемите активи. Останалата част от дан-
ните са посочени от тях като информация с приоритетна и висока сте-
пен на значение. Въпреки предходното прави впечатление, че на база 
анализът на оповестените счетоводни политики на сдружения в пред-
ходната точка, тази информация от амортизационната политика е ре-
ално посочена от сравнително малък брой неправителствени органи-
зации. 
От гледна точка на информацията за безвъзмездните средства, която 
има съществено значение за анкетираните е методиката за счетоводно 
отчитане на даренията по вид (отчетено от близо 76% от респонднти-
те). За приблизително 67% от дарителите данни с подобен характер са 
без значение. Прави впечатление, че размерът на получените даре-
ния през периода е информация, посочена като приоритетна за приб-
лизително 74% от респондентите. В допълнение за близо 72% от анке-
тираните системата от мерки, целяща мотивиране на даренията е съ-
що съществена информация. Възприетият подход за класифициране 
на даренията е посочен като приоритетен от близо 72% от анкетира-
ните, включително от всички счетоводители. За близо 67% от дарите-
лите и приблизително 14% от гражданите, порявяващи интерес към 
дейностите на сдружения обаче подобна информация е без значение. 
За 30% от учредителите класификацията на даренията има средна 
степен на значение. Относно спецификата при отчитане на амортиза-
цията за придобити под условие на дарение амортизируеми активи 
може да се посочи, че това е информация с приоритетен характер за 
около 48% от анкетираните лица. Отново за близо 67% от дарителите 
и приблизително 14% от гражданите, порявяващи интерес към дей-
ностите на сдружения обаче подобна информация няма значение. 
Най-слаб е интересът спрямо въведените в индивидуалния сметкоп-
лан на сдружения групи от сметки и сметки за счетоводно отчитане на 
финансиранията (приоритетно за близо 28% и без значение за около 
20% от респондентите). При съпоставителен анализ между данните от 
анкетното проучване и разглежданите в предходната точка счетовод-
ни политики може да се отбележи, че въпреки отчетената приоритет-
на и висока степен на важност на данните относно методологията на 
счетоводно отчитане на финансиранията от страна на анкетираните 
счетоводители, подобна информация е силно пренебрегван елемент на 
оповестяване в счетоводната политика на разглежданите сдружения. 
Анализът на данните от анкетните проучвания сочат, че според рес-
пондентите (около 94%) разграничаването на приходите и разходите 
от стопанска и нестопанска дейност на сдруженията е основен съдър-
жателен елемент с приоритетно значение в счетоводната политика. 
Само за 30% от учредителите подобни данни имат средна степен на 
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важност. Методологията за признаване и отчитане на неразпределяе-
мите приходи и разходи е определена за информация със съществен 
характер за близо 70% от респондентите. Прави впечатление, че близо 
67% от дарителите и 71% от гражданите, като цяло посочват данните 
относно отчитането на неразпределяеми приходи и разходи за инфор-
мация, която приоритетно следва да се разпише в счетоводната поли-
тика. За близо 9% от респондентите подобна информация не е от зна-
чение. Въведените групи и сметки в индивидуалния сметкоплан на 
сдружение за целите на счетоводството на приходите и разходите е 
като цяло информация със средна степен на значение (за около 31%) и 
дори без значение (за близо 20% от респондентите). Лицата, проявя-
ващи интерес към дейностите на сдружения са основните респонднти, 
които отчитат приоритетна степен на значение на предходно посоче-
ното съдържание на счетоводната политика.  
За целите на периодичната счетоводна отчетност около 80% от анке-
тираните лица посочват за приоритетно полезна информация относно 
отчетения финансов резултат групиран по дейности, а за около 72% 
това са данни за икономическия анализ и текущ контрол върху дей-
ността на сдруженията. Следва да се посочи, че предходните данни 
трудно биха се окачествили като част от методологията на счетоводна-
та отчетност, а по-скоро попадат в обхвата на финансовия анализ. За 
близо 7% от анкетираните счетоводители подобна информация е без 
значение за целите на счетоводната политика, останалата част я от-
читат с приоритетна и висока степен на важност. От гледна точка на 
методологията на изготвяне на финансовия отчет 50% от респонден-
тите смятат подобна информация за приоритетна, за около 37% тя е с 
висока степен на значение, а за приблизително 13% е със средно зна-
чение. С приоритетна и висока степен на значение се оценява изгот-
вянето на финансовите отчети от счетоводителите, членовете и неад-
министративния персонал, изискващ специална квалификация.  
В заключение може да се посочи, че анализът на отговорите относно 
предходните съдържателни компоненти дават основание да се твърди, 
че участващите в проучването лица не са напълно запознати със същ-
ността на счетоводната политика, нейната роля и данни, подлежащи 
на разписване в документа. Това може да се разглежда като причина 
методологията на счетоводството да не се възприема като основопо-
ложна при изграждане на модел на счетоводна политика на сдруже-
ние, а по-скоро очакваната за оповестяване информация да е основно 
насочена към ефективността и резултатите от дейността на неправи-
телствената организация. Подобни данни обаче са обект на оповестя-
ване в други документи и приложения на юридическите лица с несто-
панска цел. Прави впечатление, че в сравнителен аспект между при-
оритетно посочената за разписване в счетоводната политика инфор-
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мация от анкетираните счетоводители и реално оповестените данни в 
предходно анализираните счетоводни политики на сдружения същес-
твуват големи различия. В случая част от съдържателните компонен-
ти, отчетени като приоритетни за счетоводния персонал не са оповес-
тени в счетоводната политика на анализираните сдружения. В до-
пълнение по-голямата част от респондентите дарители и обществото 
като цяло отчитат голяма част от данните, обект на оповестяване в 
счетоводната политика за такива със средна до никаква степен на по-
лезност и значение. Те насочват вниманието си към икономическите 
анализи, резултатността и начина на използване на ресурсите на 
сдружението. Както беше посочено данни с подобен характер обаче не 
следва да се възприемат като структурен и съдържателен компонент 
на счетоводната политика. Наличието на предходното обстоятелство 
обаче е предпоставка да се предположи, че очакванията на потребите-
лите на данни от документа са фактор с негативно влияние въху със-
тавителя на счетоводната политика. Пренебрегването на базите, 
принципите и правилата на счетоводството от страна на външните 
ползватели на счетоводната политика може да доведе до тяхното пре-
небрегване от страна на счетоводителите, а от там и на управленския 
апарат. В резултат е възможно счетоводната политика да отпадне ка-
то приложение на финансовите отчети, като останат само оповестява-
ния, насочени към целите на финансовия анализ на организацията. 

4. Примерен модел на счетоводна политика на сдружения  
Основавайки се на предходно изведените данни и анализи смятаме за 
подходящо и полезно структурните части на счетоводната политика да 
бъде групирана в три основни раздела. 
1) В първия раздел е подходящо разписването на данни в следните 
направления: 

• Кратко представяне на неправителствената организация, 
включващо информация за: 
– Правния статут на юридическото лице.  
– Данни за учредяването, регистрацията, срокът на учредява-

не (ако има такъв) и наличието на клонове.  
– Детайлна информация за предмета на осъществяваната дей-

ност и целите на организацията.  
– По-подробни данни за извършваната стопанска дейност и 

критерии за класификацията й като такава. 
– Управителни органи.  
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– Всяка друга информация, релевантно свързана с юридичес-
кия статут и основната дейност на юридическото лице с нес-
топанска цел. 

• Нормативна база, принципи и правила на работа, съдържащи 
данни за: 
– Общите и специфични26 нормативни актове. Съществено в 

случая е да се вземе под внимание йерархията на норматив-
ните актове. Следва да се даде приоритет на правните нор-
ми, които стоят на по - високо йерархично равнище. 

– Подробна информация за приложението на принципите на 
счетоводството. 

– Възприета форма на счетоводна отчетност. 
– Специфични сметки, включени в индивидуалния сметкоп-

лан, както и начина на тяхното използване.  
– Характерна функция на програмния продукт, която има 

пряко отношение към събирането, обработката, контролът и 
съхранението на данни или използването на вътрешно рег-
ламентиран документ. В случая не се визира степента на ав-
томатизация на отчетния процес. 

– Специфични вътрешни разпоредби, с които се регламентира 
счетоводната отчетност. По същество това са свързващото 
звено между нормативната материя и социално-
икономическото поведение на предприятието. 

Във втория раздел е подходящо да се съдържа информация за теку-
щото счетоводство по отделни елементи, представляващи отделни сче-
товодни обекти, притежавани и контролирани от неправителствената 
организация: 

• Подходящо е в счетоводната политика, в частта дълготрайни 
материални и нематериални активи, да бъде разписана ин-
формация относно:  
– Възприетите критерии за счетоводното им признаване. 

                                                           
26 Специфичните нормативни актове произтичат от счетоводното законодателство и 

регламентират основните изисквания за разработване на модел на счетоводната 
политика. Общите се отнасят до възможностите за създаване и функциониране на 
организацията, и служат за извеждане само на някои принципи и правила, на ба-
зата на които се създава модела на счетоводната политика. По-подробни виж: 
Аверкович, Ек. (2012) Счетоводна политика на нефинансовите предприятия, Фа-
бер, с. 20-22. 
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– Възприетите критерии за признаването им като активи из-
ползвани за целите на стопанската, за целите на нестопанс-
ката или за целите и на двете дейности. 

– Възприетият стойностен праг на същественост, под който те-
зи активи, независимо че са дълготрайни, се отчитат като 
текущ разход при придобиването им. 

– Възприетият подход при определяне на първоначалната 
оценка на придобити материални и нематериални нетекущи 
активи, както и информация дали се използва капиталовият 
подход за отчитане на придобити след датата на учредяване 
на организацията дълготрайни активи, които не са имущес-
твени вноски от учредители.  

– Възприетият подход за последваща оценка на активите, след 
първоначалното им признаване.  

– Информация за счетоводното отчитане на загубите от обез-
ценки на даден актив.  

– Информация за отчитането на печалбите или загубите при 
отписване на ресурсите от състава на активите на неправи-
телствената организация. 

– Възприетият подход за класифициране и отчитане на пос-
ледващите разходи за поддръжка, ремонт и усъвършенства-
не на нетекущите материални и нематериални активи. 

– Информация относно обратното възстановяване на загуби от 
обезценка на нетекущи материални или нематериални ре-
сурси.  

– Възприетият подход за отчитане на активите при временно-
то им извеждане от употреба. 

Предходните данни за материалните и нематериални ресурси следва 
да бъдат оповестени в два отделни елемента на счетоводната полити-
ка на неправителствените организации с цел осигуряване на по-
голяма яснота и разграничение на активите по вид. 

• По повод амортизационната политика е подходящо обект на 
оповестяване от неправителствените организации да са данни 
за прилаганите подходи относно: 
– Класификация на нетекущите активи, като амортизируеми 

и неамортизируеми, като се посочи дали се начислява амор-
тизация на всички амортизируеми активи или само на тези 
за стопанската дейност. Предходното има значение в случай 
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на избор на капиталовия подход за отчитане на дълготрай-
ните активи на организацията.  

– Определяне на срока на годност на амортизируемите акти-
ви.  

– Определяне на остатъчната стойност на амортизируемите 
активи.  

– Моментът, от който започва начисляване на амортизацията. 
– Възприетият метод за счетоводна амортизация по групи 

сходни амортизируеми активи. 
• Относно стоково-материалните запаси е подходящо е да се опо-
вести надеждна информация относно: 
– Възприетия подход за класификация на СМЗ по вид – мате-

риали, продукция, стоки. 
– Данни за първоначалното признаване на ресурсите. В този 

контекст e подходящо и полезно за всеки отделен вид да се 
разпише по-подробна информация за видовете разходи, 
признати и отнесени в първоначалната оценка на ресурсите. 
Това е от значение за целите на правилното отчитане на ак-
тивите по вид на дейността, за която ще се използват.  

– При продукцията следва да се посочат критериите за анали-
тично отчитане на преките и общопроизводствени разходи, 
възприетата база за разпределение на постоянните и про-
менливи общопроизводствени разходи, и избраният метод за 
калкулиране на фактическата себестойност. 

– Последващо оценяване на стоково-материалните запаси по 
вид активи (стоки, материали, продукция) също следва да 
намери отражение в счетоводната политика, заедно с ин-
формация за счетоводното отчитане на загубите от обезценки 
и последващото им възстановяване.  

– Избраният подход за отчитане намалението на разглежда-
ните краткотрайни ресурси, както и данни за печалбите или 
загубите при отписване на ресурсите от състава на активите 
на организацията. 

• Относно финансовите активи най-общо подлежат на оповестя-
ване данни за подходите за тяхното класифициране, счетоводно 
признаване, първоначална и последваща оценка и обезценка 
на ресурсите. По-конкретно за сделки в чуждестранна валута в 
счетоводната политика обект на оповестяване е информация за 
прилаганите счетоводни подходи при първоначална оценка, 
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последваща оценка, отчитане на курсови разлики и намаление 
(отписване) на паричните средства във валута. Относно парич-
ните средства в левове най-общо следва да се оповестят данни 
за класификацията им, както и информация за първоначално-
то им счетоводно отчитане.  

• За вземанията е подходящо оповестяване на информация от-
носно подходите за признаване и класификацията им (на крат-
косрочни и дългосрочни), първоначално счетоводно отчитане, 
последваща оценка, обезценка и счетоводно отчитане на загу-
бите от обезценки. 

• Премийни и целеви резерви. Обект на оповестяване в този раз-
дел е информация за вида на резервите, за какво ще се използ-
ват и кои са източниците за формиране на резерва. Подходящо 
и полезно е посочването на информация относно отчитането на 
финансовия резултат към другите резерви в края на отчетния 
период. 

• Провизиите - относно прилагания подход за признаване, оце-
няване, отчитане и отписване на провизиите. 

• Задълженията - за възприетия подход за тяхното класифици-
ране и признаване, като дългосрочни и краткосрочни. Обект на 
разписване е и счетоводното отчитане на задълженията в зави-
симост от срока им за погасяване и техния контрагент.  

• Подходящо е доходите на полагащия възмезден труд персонал 
да се изведе като отделен елемент на счетоводната политика. В 
разглеждания елемент най-общо следва да се оповестят данни 
относно възприетия подход за класифициране, признаване и 
счетоводно отчитане на видовете доходи на наетия персонал по 
вид извършвана дейност (стопанска или нестопанска); призна-
ване и отчитане на полагащи се суми по натрупващи се ком-
пенсируеми отпуски; признаване и отчитане на обезщетения 
при пенсиониране; възприет процент за доплащане за стаж и 
други съществени данни в съответствие с изискванията на 
стандартите и законодателната рамка в областта.  

• На оповестяване в предложения раздел на счетоводна полити-
ка подлежи информация относно лизинговите договори на 
юридическите лица с нестопанска цел, притежаващи подобен 
вид активи. Посочват се данни за възприетите критерии за 
класификация, признаване и отчитане на лизинга в съответст-
вие с неговия вид; икономическият живот на отдаден под фор-
мата на финансов лизинг актив; възприетият подход за отчи-
тане на финансов приход или разход за бъдещ период; и амор-
тизационна политика за придобити под условията на финансов 
лизинг активи. 
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• Сдруженията следва да оповестят в счетоводната си политика 
информация относно възприетите критерии за класифициране, 
признаване и отчитане на приходите си поотделно на база тех-
ния произход, период и вид дейност, за които се отнасят. Под-
ходящо и полезно е да се разпишат по-конкретни данни за раз-
граничаването на приходите от стопанска и от нестопанска 
дейност. Обект на оповестяване следва да е и информация от-
носно използваните подходи за отчитане на приходите, въведе-
ните групи и сметки в индивидуалния сметкоплан, както и ме-
тодологията за тяхното използване. Подходящо е разписване и 
на данни за неразпределяемите приходи, по-конкретно крите-
риите за счетоводното им признаване, избраният от сдружение-
то коефициент, както и използваните специфични сметки или 
групи за отчитането им. 

• Относно безвъзмездните средства сдруженията следва да раз-
пишат информация за счетоводното им класифициране и усло-
вия за признаване по вид (най-вече за финансирания, обвърза-
ни с условие и без наличието на условие за тяхното получаване; 
обвързани с активи и такива, обвързани с приходи). Обект на 
разписване следва да са и данни за тяхното счетоводно отчита-
не (по вид), както и специфики при отчитане на амортизацията 
за придобити под условията на дарение амортизируемите акти-
ви. Внимание на методиката за счетоводно отчитане на подобен 
вид амортизируеми активи следва да се обърне в случай, че 
сдружението прилага капиталовия подход при тяхното придо-
биване. Ако сдружението прилага за своя счетоводна база меж-
дународните счетоводни стандарти, то следва допълнително да 
се оповестят избраните методи за отчитане на обвързаните с 
активи безвъзмездни средства и обвързани с приходи дарения. 
Подходящо и полезно е да се разпишат сведения за момента, от 
който финансирането се признава за пасив, както и определе-
ния от сдружението праг на същественост за безвъзмездните 
средства без условие. На оповестяване следва да е и информа-
ция за методологията за отчитане на неусвоени или върнати 
безвъзмездни средства.  

• По повод на разходите, като отделен елемент на счетоводната 
политика е подходящо разписването на информация относно 
възприетите критерии за класификация, признаване и отчита-
не на разходите по вид (за регламентирана дейност, админист-
ративни, за стопанска дейност, за бъдещи периоди, неразпре-
деляеми разходи и финансови разходи). Еквивалентно с ин-
формацията за приходите е подходящо и полезно е да се раз-
пишат по-конкретни данни за разграничаването на разходите 
от стопанска и от нестопанска дейност, както и използваните 
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подходи за отчитане на разходите по вид, въведените групи и 
сметки в индивидуалния сметкоплан, както и методологията за 
тяхното използване. Относно неразпределяемите разходи след-
ва да се посочи избрания от сдружението коефициент за изчис-
ление, както и използваните сметки или групи за отчитането 
им. 

1) Третият раздел е подходящо да бъде насочен към периодичната 
счетоводна отчетност и по-конкретно финансовите отчети на органи-
зацията. В раздела се разписва информация относно: 

• Отчетна валута. 
• Степен на закръгляване, използвани при представяне на суми 
във финансовите отчети. 

• Наличие на промяна в наименованието, поредността на предс-
тавяне или по-подробно подразделяне на статиите в отчетите  

• Методите за оценка на представените във финансовия отчет 
активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи. По-
конкретно следва да се посочат базите за оценяване, използва-
ни при изготвяне на финансовия отчет (историческа цена, 
справедлива стойност, възстановима стойност, нетна реализи-
руема стойност и др.) 

• Методите за изчисляване на загубите от обезценка. 
• Използване на съкратен счетоводен баланс, ако е релевантно. 
• Форма на отчетите за приходи и разходи (едностранна или 
двустранна). 

• Избран от организацията подход за коригиране на грешки със 
фундаментален характер. 

• Използваните приблизителни стойности при изготвянето на 
финансовите отчети. 

• Използван метод за изготвяне на отчета за паричния поток. 
• Методология за определяне и отчитане на текущите и отсроче-
ни данъци.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Справка за анализираните сдружения 

№ Наименование на сдру-
жението 

Вид извър-
швана дей-

ност 

Счетоводна 
база 

Одитиран 
отчет 

Оповестени 
значими 
счетоводни 
политики 

1. 
Браншова камара на 
дървообработващата и 
мебелна промишленост 

Сдружение в 
частна полза НСС Да Да 

2. Българска асоциация на 
корабопритежателите 

Сдружение в 
частна полза НСС Не Да 

3. 
Българска стопанска ка-
мара (БСК) - съюз на 
българския бизнес 

Сдружение в 
частна полза НСС Да Да 

4. 
Национална браншова 
организация за електри-
ческа мобилност - ИКЕМ

Сдружение в 
частна полза НСС Не Да 

5. Национална транспортна 
камара – гр. Пловдив 

Сдружение в 
частна полза НСС Не Да 

6. 
Студентска асоциация за 
изследване на междуна-
родните отношения 

Сдружение в 
частна полза НСС Не Да 

7. Асоциация на европейс-
ките журналисти 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не Да 

8. 
Асоциация на производи-
телите на електродома-
кински уреди в България

Сдружение в 
частна полза НСС Не Да 
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№ Наименование на сдру-
жението 

Вид извър-
швана дей-

ност 

Счетоводна 
база 

Одитиран 
отчет 

Оповестени 
значими 
счетоводни 
политики 

9. 
Асоциация на специали-
зираните счетоводни 
предприятия 

Сдружение в 
частна полза НСС Не Да 

10. 
Българска асоциация 
на управляващите 
дружества (БАУД) 

Сдружение в 
частна полза НСС Не Да 

11. Сдружение Асоциация 
на банките в България 

Сдружение в 
частна полза НСС Не Да 

12. 

Асоциация на автомо-
билните производители 
и техните оторизирани 
представители в Бълга-
рия -(ААП) 

Сдружение в 
частна полза

Не са на-
мерени 
данни 

Не са на-
мерени 
данни 

Не са на-
мерени 
данни 

13. 
Българска браншова 
камара-машиностроене 
(ББКМ) 

Сдружение в 
частна полза НСС Не 

Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

14. Браншова Асоциация 
Полимери (БАП) 

Сдружение в 
частна полза НСС Не 

Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

15. Браншова бизнес 
камара 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

16. Браншова организация 
червен 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

17. 
Българска браншова 
асоциация пътна без-
опасност 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Няма 
данни 

Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

18. 
Асоциация българско 
училище за политика 
Димитър Паница 

Сдружение в 
обществена 
полза 

МСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 
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№ Наименование на сдру-
жението 

Вид извър-
швана дей-

ност 

Счетоводна 
база 

Одитиран 
отчет 

Оповестени 
значими 
счетоводни 
политики 

19. 
Асоциация ЕС-О-ЕС 
жени и деца преживели 
насилие 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

20. 
Асоциация за изкуство 
и младежки инициативи 
студията 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не Да 

21. Асоциация за култура 
и книжовност 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

22. 
Асоциация за защита 
правата на децата деца 
под дъгата 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Да Да 

23. Асоциация за развитие 
на българския спорт 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

24. Национална асоциация 
на ресурсните учители 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

25. Българска педиатрична 
асоциация 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Да Да 

26. Българска психиатрична 
асоциация 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

27. Българска пчеларска 
развъдна асоциация 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

28. Българска болнична асо-
циация 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

29. 

Българска асоциация за 
лечение на злокачестве-
ните заболявания на пе-
ритонеума 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 
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№ Наименование на сдру-
жението 

Вид извър-
швана дей-

ност 

Счетоводна 
база 

Одитиран 
отчет 

Оповестени 
значими 
счетоводни 
политики 

30. Българска асоциация за 
лекарствена информация

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не Да 

31. 
Асоциация за междуна-
родно осиновяване и ре-
интеграция (АМОР) 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Да 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

32. Асоциация "Надежда" 
Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Да 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 
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