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УДК – 336 

Econ Lit – H61 

 

ПРОГРАМНО БЮДЖЕТИРАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ 

НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ 

 

Проф. д-р ик. н. Калю Донев, 

гл. ас. д-р Руслана Димитрова 

 

 Рецензенти: проф. д-р ик. н. Бойко Атанасов, 

   доц. д-р Светлозар Стефанов 

 

Въведение 

Програмното бюджетиране е действен инструмент за 

съвременен мениджмънт и успешна административна 

реформа в публичния сектор. За последователното реали-

зиране на модерната концепция за формиране на програ-

мен бюджет се изисква да се вградят адекватни механиз-

ми за финансов контрол в бюджетния процес, които да 

гарантират ефективното използване на бюджетните сред-

ства при изпълнението на програмите. По този начин се въздейства върху 

качеството на управленските решения на изпълнителната власт, свързани с 

държавните финанси и протичащите реформи в публичния сектор и бю-

джетната система на нашата страна. 

Актуалността на темата се допълва още и от обстоятелството, че липс-

ва изследване в нашата специализирана литература, посветено на проблеми-

те на програмното бюджетиране и ефективността на финансовия контрол. 

Това обуславя научните интереси на авторите, които определят избора на 

темата на студията, целта на изследването и задачите му. 

Обект на изследване в студията е програмното бюджетиране като 

форма на програмен бюджет, ориентиран към резултат. 
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Предмет на изследването са: оценката, мониторингът и финансовият 

контрол на програмите, финансирани от бюджета. 

Целта на студията е: да се изследват теоретичните и практическите 

аспекти на програмното бюджетиране в страните с добри практики и да се 

предложат решения, свързани с оценката, мониторинга и финансовия конт-

рол на програмите, финансирани от бюджета с цел усъвършенстване на 

програмното бюджетиране в нашата страна.  

Така формулираната цел предполага да се решат следните научни за-

дачи: 

1. Да се изследват и анализират теоретичните аспекти на програмното 

бюджетиране на база добри практики в страни с опит и развитието му в Бъл-

гария. 

2. Да се направи анализ на моделите на програмното бюджетиране, 

мотивацията и проблемите, които ги съпътстват при прилагането им. 

3. Да се разкрие значимостта на оценката, мониторинга и ефективния 

финансов контрол в процеса по усъвършенстване на програмното бюджети-

ране в България.  

Методологичната основа на изследването е системният подход, изиск-

ващ дефинирането на програмното бюджетиране като форма на бюджетира-

не, ориентирано към резултат с присъщи за него особености, принципи, мо-

дели и инструментариум. Приложени са методите на анализ и синтез за 

идентифициране и оценка на преимуществата, които програмното бюджети-

ране предоставя за ефективен мениджмънт и контрол в публичния сектор. 

Редица изводи са направени чрез методите на индукцията и дедукцията – 

главно при разкриване на перспективите и възможностите за усъвършенст-

ване на програмното бюджетиране в резултат на ефективен финансов конт-

рол. Анализът на програмното бюджетиране в България обхваща периода от 

неговото въвеждане до 2015 г., като в обсега на изследването не са включе-

ни счетоводните му аспекти. Основните ограничения в студията са свързани 

с: фокусиране на вниманието върху добрите практики на програмното бю-

джетиране, оценката, мониторинга и финансовия контрол на бюджетните 

програми. 
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Участието на авторите при написване на студията е следното: 

Проф. д-р на ик.н. Калю Донев – въведение, т. 2.2.3. Ефективност на 

финансовия контрол и усъвършенстване на програмното бюджетиране, зак-

лючение. 

Гл. ас. д-р Руслана Димитрова – гл. 1. Теоретични аспекти на програм-

ното бюджетиране и от гл. 2. т. 2.1. Генериране на информация за контрол 

на бюджетните програми т. 2.2.1. Оценка и мониторинг на бюджетните 

програми, т. 2.2.2. Одит на изпълнението на бюджетните програми.  

 

Глава първа. Теоретични аспекти на програмното бюджетиране 

 

1.1. Същностна характеристика, принципи 

и инструментариум на програмното бюджетиране 

В публичния сектор ориентираният към резултатите бюджет1 e ключо-

ва концепция за съвременен мениджмънт. Характерно за нея е, че тя се фо-

                                      
1
  Водещи държави в областта на бюджетирането, ориентирано към резултат, са САЩ, 

Нова Зеландия, Австралия, Холандия (Програмен анализ и преглед (Porgramme 

Analysis and Review (PAR), Великобритания (Инициативата на финансов 

мениджмънт (Financial Management Initiative)) и Швеция. Към този модел се 

ориентират малко по-късно Франция и Германия. САЩ са с най-голям опит и 

последвалите реформи позволяват в научната литература да се разграничат следните 

етапи:  

а) Програмно-целеви бюджет (Performance Budget), инициран от комисята на Гувер 

1945 г. 

б) Система „Планиране – програмиране – бюджетиране“ (Planning –Programming – 

Budgeting System (PPBS), предложена през 1965 г. по време на управлението на 

призидента Джонсън. 

в) Управление по цели – (Management by Objectives (MBO), възникнала при 

управлението на призидента Никсън. 

г) Разработване на бюджет на нулева основа (Zero-Based Budgeting (ZBB) по време 

на президента Картър. 

д) Федерален закон „За оценка на резултатите от дейността на държавните 

учреждения“ (Government Performance Results Act (GPRA), приет 1993 г. по време 

на управлението на призидента Клинтън. Вж. Яковенко, О. И. Зарубежный 

опыт программного бюджетирования и возможности его применения в России. 

// http://www.asms.ru/, 15.01.2016; Чебуханова, Л. В. Международный опыт 

оптимизации бюджетных расходов. // http://xn--h1aoo0b.xn--p1ai/4-2014/11.pdf/, 

15. 01. 2016. 

http://www.asms.ru/,%2015.01.2016
http://ифэп.рф/4-2014/11.pdf/
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кусира върху ефективно разпределение на бюджетните средства в съответс-

твие с националните приоритети и постигане на ефективни резултати. Кон-

цепцията показва особености във всяка страна, където се прилага, затова 

същата постоянно се развива и усъвършенства. Поради тази причина в бю-

джетната практика за нейното прилагане няма единна методика, процедури 

и управленски инструменти. Независимо от това, прегледът на научната 

литература2 и изследвания за изучаване и прилагане на добрите практики3 в 

тази област позволяват да се изведат основните характеристиките, които 

отличават бюджетирането, ориентирано към резултат, от традиционното 

бюджетиране (вж. табл. 1).  

Таблица 1 

Сравнителен анализ на традиционното бюджетиране 

и бюджетирането ориентирано към резултат 

Критерии 

за сравнение 
Традиционно бюджетиране 

Бюджетиране ориентирано 

към резултат 

Разпределение на фи-

нансовите средства 

По видове разходи според 

функционалната, ведомствена-

та и икономическата класифи-

кация на бюджетните разходи  

По програми и стратегически 

цели за постигане на крайни 

резултати 

 

Принципи за планира-

не на бюджета 

Планирането се основава на 

потребностите от ресурси, кои-

то се установяват, като се ин-

дексират разходите от пред-

ходната година  

Дейността се планира по прио-

ритети и очаквани резултати. 

Бюджетните разходи се опре-

делят, като се съпоставят пока-

зателите за резултатите и за 

ресурсите с необходимите 

действия за постигане на ре-

зултатите 

                                      
2
  Базовая модель программного бюджетирования и классификация программ. 

<http://info.minfin.ru/files/>, 15.01.2016. Козлов, С. Н. Технология подготовки 

программного бюджета. // http://cyberleninka.ru/, 15.01.2016; Яговкина, В. А., А. А. 

Михайлова, О. К. Ястребова. Методические основы программно-целевых принципов 

формирования бюджетов. // ftp: //w82.ranepa.ru/rnp/ppaper/r90218.pdf/, 15.01. 2016.  
3
  Белев, С. Г., М. А. Дешко, А. Н. Минеев, Н. С. Могучев, Т. В. Тищенко, Е. В. Худько, 

А. А. Хрусталев. Международный опыт включения долгосрочных. целевых программ 

в бюджетный процесс. // ftp://w82.ranepa.ru/rnp/ppaper/mn23.pdf/, 15.01. 2016; 

Миленький, А. В., П. С. Демидов. Программное бюджетирование: преимущества и 

проблемы. // http://cyberleninka.ru/, 15.01. 2016. 

http://info.minfin.ru/files
http://cyberleninka.ru/
ftp://w82.ranepa.ru/rnp/ppaper/r90218.pdf
ftp://w82.ranepa.ru/rnp/ppaper/mn23.pdf
http://cyberleninka.ru/
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Срок за планиране Година Три години 

Свобода при използ-

ване на лимитите за 

финансиране 

Финансирането е целево и пре-

разпределение на средствата 

между статиите не се допуска 

или е крайно ограничено. Не-

използваните средства се лик-

видират в края на годината  

Има дългосрочни лимити за 

финансиране. 

Позволено е преразпределение 

на средствата между статиите. 

Неизползваните средства мо-

гат да се използват следващата 

година или частично им изпол-

зване за финансирания в пред-

стоящата година 

Контрол за изпълнение 

на бюджета 

Външен специализиран и ве-

домствен контрол.  

Контролира се използването на 

средствата по статии на бю-

джета 

На всяко управленско равнище 

се носи отговорност за взетите 

решения. 

Има управленска гъвкавост.  

Осъществява се мониторинг на 

дейността и последващ финан-

сов одит. 

Контролират се не само напра-

вените разходи, а и постигна-

тите резултати и цели  

Организационна струк-

тура 

Организационната структура 

на държавната администрация 

по правило е изградена на 

функционален признак 

 

При бюджетирането ориенти-

рано към резултат оперативни-

те отдели отговарят за конк-

ретните резултати от своята 

дейност и за стоките и услуги-

те, които предоставят  

Отговорност на сът-

рудниците за ефектив-

ното използване на 

бюджетните средства 

Ниска степен на делегиране на 

отговорности. Сътрудниците 

не притежават възможността 

пряко да въздействат за ефек-

тивното разходване на средст-

вата 

Висока степен на децентрали-

зация и делегиране на пълно-

мощия. 

Разходите на спомагателните 

отдели – счетоводство, правен 

и други се разпределят между 

оперативните отдели и подраз-

деления 

 

Програмното бюджетиране е форма на проява на ориентирания към 

резултатите бюджет. В научната литература то се разглежда по различен 

начин. Едни автори го определят като „методология за планиране, изпълне-

ние и контрол на изпълнението на бюджета с цел осигуряване на взаимна 

връзка при разпределението на публичните разходи, отнасящи се до резул-

татите от изпълнението на програмите, разработени въз основа на стратеги-
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ческите цели и приоритетите на държавната политика и обществено значи-

мите приоритети при използване на бюджетните средства“4. В определение-

то се акцентира преди всичко върху ролята на програмното бюджетиране в 

бюджетния процес и при осъществяване на връзката между разпределението 

на бюджетните разходи и стратегическите цели и приоритети на държавната 

политика.  

Други автори посочват, че „програмното бюджетиране има основно за 

цел да подобри ефикасността и ефективността на публичните разходи чрез 

обвързване на финансирането на организациите от публичния сектор с ре-

зултатите от услугите, които те предоставят при систематично използване 

на информацията за изпълнението им“5. Тук се подчертава целта на прог-

рамното бюджетиране за ефективно извършване на разходите в публичния 

сектор и възможностите, които то предоставя за набиране на информация за 

резултатите от предоставените услуги. 

Трети автори го дефинират като „система за изготвяне на бюджета, 

при която разпределението на средствата е обвързано с измерими резултати. 

Основната идея е генериране на информация за резултатите от дейността и 

нейното интегриране в бюджетния процес“6. В това определение акцентът е 

върху възможностите на програмното бюджетиране да набира и предоставя 

информация за целия бюджетен процес, която позволява разпределението на 

бюджетните средства да се обвърже с резултата. 

Независимо че определението за програмно бюджетиране на Ф. Мо-

шер е едно от първите, то и днес звучи актуално, защото понятието е разгле-

дано комплексно и е представено през призмата на политици, законодатели, 

управленци и счетоводители: „За политиците и законодателя е важно бю-

джетните искания да се представят под такава форма, която да позволява 

                                      
4
  Афанасьева, М. П. Программный бюджет. Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2012, с. 22-

23. 
5
  Robinson, M., L. Duncan. A Basic Model of Performance-Based Budgeting, Technical 

Notes and Manuals 09/01, 2009. // https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2009/tnm 

0901.pdf/, 15.01.2016. 
6
  Anderson, B. Performance Budgeting: A Users Guide, International Conference on 

Performance Budgeting. Mexico Citi, 2008. // http://siteresources.worldbank.org/ 

INTMEXICOINSPANISH/Resources/MexicoWBBarry2008pdf/, 15.01. 2016. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2009/tnm%200901.pdf/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2009/tnm%200901.pdf/
http://siteresources.worldbank.org/%20INTMEXICOINSPANISH/Resources/MexicoWBBarry2008pdf
http://siteresources.worldbank.org/%20INTMEXICOINSPANISH/Resources/MexicoWBBarry2008pdf
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най-ефективния избор. За държавния служител то позволява гъвкавост и 

свобода при вземането на управленските решения, отчетност и контрол на 

различните управленски равнища. За министерствата и ведомствата означа-

ва източник на бюджетни средства, по-голяма власт, гъвкавост и отговор-

ност при тяхното използване. За счетоводителите е свързано с текущо на-

числяване и отчитане на разходите, разграничаване на капиталовите и опе-

ративните средства в отчетите и промяна на техниките за аналитично и опе-

ративно отчитане“7. Авторът представя същността на програмното бюдже-

тиране от различни гледни точки, като подчертава неговата сложност, мно-

гообразие и възможности за развитие и усъвършенстване. Авторите на сту-

дията се придържат към последното определение и считат, че прилагането 

на комплексния подход е най-подходящо за изследване на същността на 

програмното бюджетиране. 

Програмното бюджетиране се базира на принципи и правила, които 

позволяват неговото планиране, изпълнение, оценка, мониторинг и контрол. 

Едни автори8 ги извеждат от принципите, присъщи на бюджетния процес. 

Други автори9 ги конкретизират, като се аргументират с особеностите на 

мениджмънта в публичния сектор и ги систематизират до: своевременна, 

достъпна и достатъчна информация; интеграция; взаимодействие и сътруд-

ничество; управленска гъвкавост. С оглед да се отчита националната специ-

фика и изискванията на световните институции Организацията за икономи-

ческо сътрудничество и развитие (OИCР)10 разработва принципи за цялост-

ния бюджетен процес, които са приложими и изискват програмните бюдже-

ти да се: 

                                      
7
  Mosher, F. C. Program Budgeting: Theory and Practice with Particular Reference to the U. 

S. Department of the Army, рр. 80-81. Цит. по: GAO/AIMD-97-46 Performance 

Budgeting. // http://www.gao.gov/archive/1997/ai97046.pdf/, 15 .01.2016. 
8
  Bobeș, F. The applicability of the principles that govern the budgetary activity. // 

http://web.a.ebscohost.com/, 05.11, 2015. pdf 10 - Studies in Business and Economics 1 10 

Business and Ecoand Economics. 
9
  Афанасьев, М. П., Б. И. Алехин, А. И. Кравченко, П.Г. Крадинов. Программный 

бюджет: цели, классификация и принципы построения. // Финансовый журнал, 2010, 

№3; Базовая модель программного бюджетирования и классификация программ. // 

http://info.minfin.ru/, 15 .01.2016. 
10

  Schick, A. Budgetary principles and practices. // http://knesset.gov.il/mmm/oecd/ 

Session8_Allen_Schick.pdf/, 15.01.2016. 

http://www.gao.gov/archive/1997/ai97046.pdf
http://web.a.ebscohost.com/
http://info.minfin.ru/
http://knesset.gov.il/mmm/oecd/%20Session8_Allen_Schick.pdf
http://knesset.gov.il/mmm/oecd/%20Session8_Allen_Schick.pdf
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 управляват в рамките на ясни, надеждни и предвидими граници за 

фискална политика; 

 обвързват със средносрочните стратегически приоритети на прави-

телството; 

 проектират рамките на капиталовото бюджетиране, така че да се 

посрещат националните потребности от развитие по един последователен и 

ефективен начин на направените разходи;  

 представят бюджетните документи и данни, така че да бъдат отво-

рени, прозрачни и достъпни; 

 осъществява дебат за бюджета, за да бъде изборът реалистичен; 

 представя пълна, точна и надеждна отчетност на публичните фи-

нанси; 

 планира, управлява и контролира изпълнението на бюджета; 

 прави оценка на ефективността на бюджетните разходи; 

 идентифицират, оценят и управляват дългосрочните и други риско-

ве свързани с фискалната политика; 

 насърчава целостта и качеството на бюджетните прогнози, фискал-

ните планове и изпълнението на бюджета чрез осигуряване на качество и 

независим одит. 

Придържането към посочените принципи гарантира преходът към прог-

рамното бюджетиране да бъде успешен. Опитът на водещите страни в тази 

област11 позволява да се изведе фундаменталният принцип на програмното 

бюджетиране, който изисква при изпълнението на бюджета да се осигури 

тясна връзка между бюджетните ресурси и очакваните резултати от тяхното 

използване. Той се реализира чрез въвеждане на подходящи правила и проце-

дури в бюджетния процес. Освен това се конкретизира в специални принци-

пи, които отчитат спецификата на целевите програми като метод за финанси-

ране на разходите на държавната и местна власт и управление на проекти.  

                                      
11

  Managing for Results: Agency Progress in Linking Performance Plans With Budgets and 

Financial Statements. US GAO, 2002; Managing for Results: The Statutory Framework for 

Performance-Based Management and Accountability. US GAO, 1998. // 

http://www.gao.gov/, 20.10.2015. Managing Public Expenditure: A Reference Book for 

Transition Countries / edited by Richard Allen and Daniel Tommasi. OECD Publications 

Service, 2001. //  http://www1.worldbank.org/, 20.10.2015.  

http://www.gao.gov/
http://www1.worldbank.org/
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Ефективното програмно бюджетиране се идентифицира със следните 

принципи: адекватност на действителните резултати от изпълнението на це-

лите по отношение на направените разходи по програми; изграждане на ясна 

йерархия на целите, задачите и дейностите; многостепенна система за оценка 

на цели, задачи и дейности; средносрочно планиране на разходите; съответст-

вие на сумите, изразходвани по план, с тези, предвидени в бюджетното зако-

нодателство; отчетност на изпълнението на бюджета. Така посочените прин-

ципи се отнасят до определяне на: същността на програмата и нейните еле-

менти; методите за организация и управление на програмата; оценката и ана-

лиза на програмите; контрола на изпълнението на програмите. 

Основният инструмент на програмното бюджетиране е програмата. В 

научната литература тя се определя като „съвкупност от категории разходи 

за постигане на общ резултат и краен продукт“12. В посоченото определение 

се подчертава, че програмата е инструмент за приоритизиране на разходите 

с цел постигане на общ резултат, изразяващ се в крайни продукти, които 

имат целево предназначение, т.е. адресирани са към определена социална 

група, област, регион. Най-важната характеристика на програмата е йерар-

хията на нейните цели и очаквани резултати. Тази йерархия включва: мисия, 

цел, задачи и действия.  

Програмите са различни по вид и могат да се групират от гледна точка 

на: времето за изпълнение, процеса на дефиниране и измерване на показате-

лите за изпълнение. Те са обвързани със стратегическите цели и са в изпъл-

нение на правителствените приоритети, като по този начин позволяват да се 

реализира определен ефект за обществото. Посочената особеност изисква 

освен ползваните функционална, икономическа и организационна класифи-

кация на разходите да се премине към програмна. По този начин се генерира 

информация, която позволява да се обвържат разходите с непосредствените 

и крайни резултати. Така получената и обработена информация е от значе-

ние както за цялостния бюджетен процес, така също за оценката, монито-

ринга и одита на програмните бюджети. 

                                      
12

  Робинсон, М. Бюджетирование, ориентированное на результат, CLEAR. // 

http://www.pempal.org/data/upload/files/2012/04/pb-budgeting-manual_rus.pdf/, 

15.01.2016. 

http://www.pempal.org/data/upload/files/2012/04/pb-budgeting-manual_rus.pdf
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Инструментариумът на програмното бюджетиране включва методоло-

гия за управление на проектния цикъл (ProjectCycleManagement), логико-

структурния подход (Logical Framework Analysis), SWOT анализ, финансов 

и икономически анализ, анализ по пол, оценка на въздействието върху окол-

ната среда и др. 

В обобщение могат да се систематизират следните особености на 

програмното бюджетиране: 

 при него реализирането на бюджетния процес: планиране, одобре-

ние и изпълнение на бюджета става чрез обвързване на стратегическите це-

ли на държавната политика и обществено значимите приоритети; 

 при разпределението на бюджетните разходи се използва програм-

но-целевият подход; 

 разходите освен по функционален и организационен принцип се 

разграничават и по програми; 

 програмата е инструмент за групиране на разходите в бюджета по 

приоритети на държавната политика; 

 генерира качествена информация за: цялостния бюджетен процес, 

оценката, мониторинга и контрола за ефективността на бюджетните разходи 

и ефикасността на резултатите; 

 постига се прозрачност на информацията, свързана с бюджетния 

процес и възможност на обществото да оценява дейността на политиците; 

 нараства отчетността на изпълнителната власт пред обществото чрез 

поемане на отговорност не само за функционирането на държавната и общин-

ската администрация, но и за осигуряване на високо качество на предоставе-

ните услуги в съответствие с предварително договорени и измерими цели. 

1.2. Теоретични модели за програмно бюджетиране 

Програмното бюджетиране се прилага както в развитите, така и в раз-

виващите се страни. Резултатите от неговото прилагане не са еднозначни, 

поради факта че се влияят от икономическата и политическата конюнктура, 

управленската система и мениджмънта в публичния сектор. Независимо от 

това програмният бюджет е приоритет в модернизацията на държавните 

финанси в редица страни, като се използва опитът в тази област на САЩ, 

Нова Зеландия, Холандия, Франция, Великобритания, Германия. 
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В научната литература13 могат да се разпознаят няколко теоретични 

модела за програмно бюджетиране.  Те се свеждат до: 

 програмно бюджетиране, ориентирано към непосредствени резул-

тати; 

 презентационно програмно бюджетиране; 

 пряко програмно бюджетиране; 

 програмно бюджетиране, ориентирано към краен резултат. 

Световната практика показва, че всеки от посочените модели има свои 

особености и може да се комбинира с други модели. В таблица 2 са предста-

вени моделите, които се използват в страните-членки на ОИСР. Информа-

цията е систематизирана на база данни от изследване на Германското дру-

жество за международно сътрудничество (GIZ) от 2011 г.14. Анализът обх-

ваща 24-те страни от ОИСР – Австрия, Австралия, Канада, Чили, Дания, 

Франция, Финландия, Исландия, Ирландия, Япония, Южна Корея, Мексико, 

Холандия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Испания, Слова-

кия, Словения, Швеция Турция, Великобритания, САЩ. При анализа на 

моделите се посочва в каква комбинация се реализират в практиката.  

Таблица 2  

Прилагани модели на програмно бюджетиране 

в страните-членки на ОИСР 

 
Използван модел за програмно бюджетиране Страна 

1 Програмно бюджетиране, ориентирано към неза-

бавни резултати, съчетано с пряко програмно 

бюджетиране 

Португалия 

2 Програмно бюджетиране, ориентирано към неза-

бавни резултати, съчетано с презентационно бю-

джетиране 

Испания 

                                      
13

  Яговкина, В. А., А. А. Михайлова, О. К. Ястребова. Методические основы программно-

целевых принципов формирования бюджетов. // ftp://w82.ranepa.ru/rnp/ppaper/ 

r90218.pdf/, 15.01.2016.  
14

  Принципы стратегического консультирования по вопросам внедрения бюджети-

рования, ориентированного на результаты: какие уроки можно извлечь из опыта 

стран ОЭСР для целей сотрудничества в области развития? // http://pfm.in.ua/files/ 

files/pfm_document_5277b986f1d7d.pdf/, 15.01.2016. 

ftp://w82.ranepa.ru/rnp/ppaper/ r90218.pdf
ftp://w82.ranepa.ru/rnp/ppaper/ r90218.pdf
http://pfm.in.ua/files/%20files/pfm_document_5277b986f1d7d.pdf
http://pfm.in.ua/files/%20files/pfm_document_5277b986f1d7d.pdf
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3 Програмно бюджетиране с представяне на инфор-

мация за резултатите 

Австрия; Австралия; Канада; 

Франция; Мексико; Нова Зе-

ландия; Полша; Словакия; 

Словения 

4 Презентанционно програмно бюджетиране Ирландия; Япония; Нидерлан-

дия 

5 Програмно бюджетиране с представяне на инфор-

мация за резултатите, съчетано с презентанционно 

програмно бюджетиране 

Турция 

6 Презантанционно програмно бюджетиране с пря-

ко програмно бюджетиране в определени сектори 

Япония; Финландия; Ислан-

дия; Норвегия и Великобрита-

ния 

7 Комбинация от различни видове модели: презен-

тационно програмно бюджетиране с програмно 

бюджетиране, отчитащо информация за резулта-

тите, и пряко програмно бюджетиране в опреде-

лени сектори на публичните финанси 

Швеция 

8 Пряко програмно бюджетиране в чист вид не се 

прилага с изключение в Южна Корея. Прилага се 

в съчетание с показатели за непосредствени и 

крайни резултати във висшето образование и 

здравеопазването 

Чили, Финландия, Норвегия, 

Дания,Швеция 

 

 Програмното бюджетиране, ориентирано към непосредствени 

резултати, обикновено се прилага в съчетание с други модели. Най-често се 

комбинира с презентационното и пряко програмно бюджетиране, както е в 

Португалия и в Испания. Обикновено се съпровожда и с други реформи, 

отнасящи се до бюджетния процес като средносрочно планиране и въвежда-

не на текущо начисляване на разходите. Целите, които се преследват с него-

вото приложение, могат да се сведат до следните: 

 качество на планирането, позволяващо в програмния бюджет да се 

обвързват приоритетите и стратегиите; 

 съдейства за ефективни управленски решения при разпределението 

на бюджетните средства, защото между Министерството на финансите и от-

расловите министерства разходите се обслужват не по статии, а по програми; 

 подобрява се отчетността и бюджетната прозрачност, защото в кон-

кретните програми са обединени текущите и капиталовите разходи; 

 нараства ефективността при управление на бюджетните средства на 

равнище министерства; 



19 

 ръководителите на програмите придобиват както по-голяма самос-

тоятелност, така също поемат и отговорност за резултатите по програмата; 

 има възможност за ефективно управление и отчетност на рисковете, 

отнасящи се до резултатите на програмата. 

При този модел програмният бюджет може да бъде формален или не-

формален, като отразява политическата програма на правителството и га-

рантира прозрачност. Той подлежи на парламентарен контрол и одит, което 

осигурява ефективност и отчетност на изпълнителната власт. 

 Презентационното програмно бюджетиране най-често се съчета-

ва с други модели, както е в Дания, Финландия, Швеция и Турция. В него-

вия чист вид се прилага в Япония, Исландия и Холандия15. Базира се на ре-

зултати, но липсва информация за връзката между финансиране и резултати. 

 Прякото програмно бюджетиране в чист вид е изключение и в 

научната литературата за пример е посочена Южна Корея. В редица страни 

като Швеция, Чили, Дания, Финландия и Норвегия се използва в определени 

сектори на икономиката като здравеопазването и висшето образование. При 

финансирането на университетите се прилагат формули като ключов еле-

мент за изпълнението на показателите. Отличителна черта на този модел е 

наличието на показатели за крайния продукт и резултат. 

 Най-разпространено в практиката на различни държави по света е 

програмното бюджетиране, ориентирано към краен резултат. То се на-

лага след дълго експериментиране на модела бюджетиране, базирано на не-

посредствен резултат в САЩ, Канада, Австралия. В комбинация с други 

елементи се използва в 14 страни от ОИСР16. Особеностите на модела се 

свеждат до следното: 

 акцентът е върху изпълнението на крайните резултати; 

 бюджетът се представя в програмен формат; 

 прилага се програмна класификация на разходите; 

                                      
15

  Нидерландский опыт бюджетирования, ориентированного на результат. // http://bujet. 

ru/article/237358.php/, 15.01.2016. 
16

  Принципы стратегического консультирования по вопросам внедрения бюджети-

рования, ориентированного на результаты: какие уроки можно извлечь из опыта 

стран ОЭСР для целей сотрудничества в области развития? // http://pfm. 

in.ua/files/files/pfm_document_5277b986f1d7d.pdf /, 15.01.2016. 
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 целите се описват и представят чрез показатели за измерване и от-

читане на крайните резултати; 

 технологично етапите свързани с бюджетния процес са с характе-

ристики, присъщи на модела програмно бюджетиране ориентирано към не-

посредствен резултат; 

 присъстват задължителни показатели за крайните резултати, като 

по този начин има възможност да се усъвършенстват бюджетният процес, 

мониторингът и контролът; 

 информацията за крайните резултати е изключително важна за взе-

мане на политическите решения и мониторинг за ефективността на предос-

тавените на обществото услуги от публичната администрация;  

 нараства отговорността на политиците пред обществото и прозрач-

ността на бюджета. 

Във всяка една страна има различна мотивация да се премине към 

прилагане на програмно бюджетиране. Анализът на информацията от изс-

ледване на Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ) 

от 2011 г. за причините, предизвикали промяна в прилагана форма на бю-

джетиране и мотивацията за предприемане на конкретни действия в повече-

то страни се повтарят. Те могат да се групират до няколко основни, посоче-

ни в таблица 3. Дебатите, проведени от политици и учени по повод рефор-

мата в публичния сектор в съответствие с изискванията на Европейския съ-

юз (EС) и липсата на прозрачност и отчетност пред обществеността от стра-

на на политиците, позволяват да се разграничат сродни причини и мотиви за 

прилагане на програмното бюджетиране и в нашата страна. 

Таблица 3 

Причини за въвеждане на програмното бюджетиране17 

Причина за въвеждане на програмното бюджетиране 
Страни 

от OИРС 
България 

Фискални реформи, предвидени с цел да се повиши ефектив-

ността и ефикасността на публичните услуги 
да да 

                                      
17

  Твърденията се базират на информация от Принципы стратегического консульти-

рования... и публикации на сайта на Министерството на финансите – България, 

свързани с преминаване от традиционно към програмно бюджетиране. // 

http://www.minfin.bg/, 15.01.2016. 

http://www.minfin.bg/
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Да се повиши прозрачността и отчетността на политиците 

пред обществеността 
да да 

Подобряване на бюджетното планиране да да 

Други реформи насочени към подобряване на: 

 мониторинга на публичните разходи 

 ефикасността и ефективността на публичния сектор 

да 

да 

да 

да 

 

Преходът към програмното бюджетиране и неговото прилагане е съ-

пътствано с редица проблеми, които са присъщи и за скромния опит на на-

шата страна. По информация от изследването на Германското дружество за 

международно сътрудничество (GIZ) от 2011 г. и публикации, свързани с 

резултатите от програмното бюджетиране в България, най-често срещаните 

проблеми са систематизирани в таблица 4. 

Таблица 4 

Проблеми при внедряването и прилагането 

на програмното бюджетиране18 

Разновидност на проблема 
Страни 

от OИРС 
България 

Публикуване на информация за изпълнението на програмите да да 

Използването на показатели за изпълнение на програмата
19

: 

 параметри за измерване на целите и задачите за изпълнение 

 получаване на достатъчно данни с високо качество 

 разработване на система от показатели за отделните дейности 

да да 

Актуализиране на показателите за изпълнение е един непрекъс-

нат процес, поради постоянната промяна в целите и приоритети-

те на програмите 

да да 

Предоставяне на информация за изпълнението на показателите, 

характеризиращи резултатите от правителствените програми за 

политически цели и задачи на изпълнителната власт  

да да 

Бюджетната документация на страните от ОИСР се представя 

пред парламента и от страна на министерствата има докладване 
да да 

                                      
18

  Твърденията се базират на информация от Принципы стратегического консу-

льтирования... и публикации на сайта на Министерството на финансите – България. // 

http://www.minfin.bg/, 15.01.2016. 
19

  В началните етапи на реформата се акцентира върху разработването на показатели за 

преки резултати и едва след като започне изпълнението на реформата, фокусът се 

премества към показатели за крайните резултатите. Днес в повечето страни се при-

лагат комбинации от показатели за краен продукт и резултати за ефективност. 

http://www.minfin.bg/
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Направеният анализ на моделите на програмно бюджетиране позволя-

ва да се направят следните изводи: 

 Прилагането на програмното бюджетиране е провокирано от пред-

приети реформи, свързани с бюджетния процес, данъчната политика, усъ-

вършенстването на управлението в публичната администрация, подобряване 

на качеството на предлаганите услуги на обществото, изискването за проз-

рачност и отчетност на дейността на политиците и изпълнителната власт. 

 Движеща сила и мотивация за въвеждането на програмното бюдже-

тиране принадлежи на участниците в реформите: правителството, министер-

ство на финансите или негов еквивалент, сметната палата и др. 

 Правната рамка, правилата и процедурите, свързани с програмното 

бюджетиране, са непрекъснат и дългосрочен процес, който преминава през 

няколко етапа. Прилага се последователно, като не са изключени и провали, 

защото практиката в тази област се базира на опити и грешки.  

 Законодателната рамка е тази, която дава гаранция за последова-

телност при неговото прилагане и ограничаване на рисковете, свързани с 

политическите промени в правителството. 

 Последователното прилагане на един или в комбинация на няколко 

модела за програмно бюджетиране позволява публичната администрация да 

се оценява в следните направления: 

- навременност, достъпност и качество на обществените услуги; 

- сигурност и удовлетвореност на населението от обществените услу-

ги; 

- ефективност на разходите, които са направени за постигане на мак-

симални резултати при използването на ресурсите; 

- продуктивността, която характеризира степента на постигане на це-

лите на програмата и очакваните резултати. 

1.3. Добри практики в програмното бюджетиране 

и неговото развитие в България 

1.3.1. Добри практики в програмното бюджетиране 

Нашата страна има уникалния шанс да осъществява реформите в бю-

джетния процес и управлението на публичната администрация, като се ба-
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зира на опита на водещи страни в тази област и подкрепата на ЕС. За да се 

разбере същността на протичащата бюджетна реформа, тя ще бъде анализи-

рана на фона на опита на водещи страни в бюджетирането, ориентирано към 

резултат, като САЩ, Нова Зеландия, Франция и Холандия20. Избрани са тези 

страни, защото голяма част от използваните от тях инструменти в програм-

ното бюджетиране се адаптират и се прави опит да се приложат у нас. 

Най-голям опит в бюджетирането, ориентирано към резултат, имат 

САЩ. Историята му в тази страна датира от преди 60 години, развити са и 

са прилагани различни по своя характер и значение модели за програмно 

бюджетиране. Към момента бюджетирането е нормативно регламентирано 

със закон „За държавната дейност и резултати“ (GPRA) от 1993 г. В него са 

поставени конкретни цели пред държавната политика при разпределение на 

бюджетните средства и начините за тяхното постигане. Те се свеждат до 

следните:  

 системна отчетност и докладване за изпълнението на програмите и 

техните резултати от страна на министерствата, като по този начин се съ-

действа за нарастване на доверието на обществото към правителството; 

 подобряване на процедурите за разработване на програмните цели, 

измерването на социалната и икономическата ефективност и докладването 

за изпълнението им в рамките на програмата за реформи („program 

performance reform“); 

 повишаване на ефективността на социалните програми и отговор-

ността на държавните органи за резултатите от тяхното изпълнение не чрез 

увеличаване на обемните показатели, отнасящи се до дейността на минис-

терствата, а чрез подобряване на качеството на публичните услуги и увели-

чаване на удовлетвореността от качеството им; 

 дейността на министерствата се фокусира върху крайния резултат. За 

тази цел всяко министерство разработва план за постигане на целите под фор-

мата на качествени и количествени показатели и докладване на напредъка; 

                                      
20

  Белев, С. Г., М. А. Дешко, А. Н. Минеев, Н. С. Могучев, Т. В. Тищенко, Е.В. Худько, А. 

А. Хрусталев. Международный опыт включения долгосрочных целевых программ в 

бюджетный процесс. // ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/23.pdf/, 15.01.2016; 

Kraan, Dirk-Jan. Programme budgetinginOECDcountries. // http://siteresources. worldbank.org/ 

INTPRS1/Resources/3836061201883571938/programmebudgeting_OECD.pdf/, 15.01.2016. 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/23.pdf
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 предоставяне на конгресмените на качествена и обективна инфор-

мация за изпълнение и сравняване на постигнатите резултати по програмите 

с цел ефективни политически решения; 

 подобряване на обществения контрол като цяло и на федерално 

равнище.  

Посочените цели определят основата на цялата система за планиране, 

отчитане и обвързване на ресурси и резултати, като се съставят: стратеги-

чески план за пет години; годишен план за изпълнение (Annual Performance 

Plan), отчет за изпълнение на годишния план (Annual Performance Report). 

Интерес за нашата практика е прилаганата от 2002 г. в САЩ система 

за оценка и анализ на програмите (PART), в рамките на която ежегодно се 

преразглеждат 20% от всички програми, за да се оценят техните силни и 

слаби страни, и при необходимост да се вземат управленски решения за фи-

нансиране, преразглеждане или закриване.  

В рамките на президентската кампания „Резултатите на дневен ред“ 

периодично се прави оценка за изпълнение на резултатите на база бална 

оценка, като се използват пет критерия: степен на отчитане на информация-

та за резултатите при съставянето на бюджета на агентствата; кадрови по-

тенциал; конкурентен избор на доставчика; финансови резултати; степен на 

развитие на електронното правителство. 

Независимо че не се акцентира върху управленската гъвкавост, за ней-

ното осъществяване са създадени условия, но е налице и строг предварите-

лен контрол при разпределението на средствата. Програмите подлежат на 

одитиране от Сметната палата – GAO и по този начин Конгресът контролира 

изпълнителната власт. 

Най-голямо постижение в областта на бюджетирането, ориентирано 

към резултат, се счита постигнатата степен на прозрачност по отношение на 

предоставената информация за отчетените резултатите по програми, но така 

също се отбелязва, че тя не винаги и в пълен обем се използва от конгресме-

ните при вземане на политически решения. Интерес за практиката на нашата 

страна представлява опитът на Нова Зеландия в бюджетирането, ориентира-

но към резултат. Целта на неговото прилагане е внедряване на пазарни инс-

трументи в управлението на държавната администрация. Моделът се харак-

теризира със следните особености: 
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 прилага се „вътрешен пазар“, който функционира на база договаря-

не между ведомствата купувачи и доставчиците на продукти и услуги; 

 практикува се сключване на договори с мениджърите държавни 

служители на всички управленски равнища, в които се фиксират изисквания 

към резултатите от тяхната дейност и се договарят целеви показатели, отна-

сящи се до социалната и икономическата ефективност за дейността от уп-

равляваните от тях ведомства; 

 договарянето изисква пълна информация за разходите при спазване 

на изискванията на метода за текущото им начисляване;  

 реализирането на посочените договорни отношение се базира на 

управленска гъвкавост и свобода, която е в основата на идеологията на ре-

формата. 

Нормативна основа на бюджетната реформа са приетите Закон за дър-

жавния сектор – 1988 г. и Закон за държавните финанси – 1989. Мониторин-

гът се осъществява по правилата за изпълнение на корпоративния план, го-

дишния отчет и извършения одит.  

Институцията за държавен одит представя в парламента отчет, съдър-

жащ както финансова информация, така и информация за оценка на дей-

ността по непосредствени резултати. Първоначално бюджетната реформа е 

насочена към непосредствените резултати, защото се приема, че те, за раз-

лика от крайните, могат да се контролират от мениджърите и са в съответст-

вие с възприетата философия за договаряне. След 2000 г. вниманието се фо-

кусира върху крайните резултати, поради факта че възникват опасения за 

разпиляване на средства, а и необходимост за обединяване на усилията на 

няколко ведомства за постигане на някои конкретни резултати. Приема се, 

че крайните резултати формират политиката.  

Независимо че непосредствените резултати си остават в основата на 

бюджетирането, от 2001 г. държавните агентства подписват „Декларация за 

намеренията“, според която ще преследват и дългосрочни крайни резултати. 

Поради тази причина бюджетната система се определя като модел „бюдже-

тиране, ориентирано към непосредствени резултати, и управление, ориенти-

рано към крайни резултати“. 
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В областта на програмното бюджетиране интерес за нашата практика 

представлява и опитът на Холандия21. Бюджетните реформи в тази страна се 

предприемат в началото на ХХI век и са белязани както с успехи, така и с 

неуспехи. Реформата стартира под наименованието VBTB – Бюджет и от-

четност на държавната политика и е подчинена на прехода от традиционно-

то постатийно бюджетиране към програмно бюджетиране. Тя протича под 

ръководството, обучението и мониторинга на министерството на финансите. 

От 2002 г. всички министерства правят бюджети по новата структура.  

Първоначалната цел на реформата е да се увеличи прозрачността на 

бюджета и за заинтересованите страни да има по-лесен достъп до бюджетна 

информация. В рамките на реформата възниква инициативата „Ден на бю-

джета“, когато се води диалога между правителството и парламента за ефи-

касността на резултатите и ефективността на публичните разходи.  

През 2006 г. са разработени подробни и гъвкави инструкции за бю-

джетните документи, като в тях се включват показатели, характеризиращи 

резултатите от дейността, само ако те са „полезни и необходими“. Предста-

вянето на информация за крайните продукти и резултати от дейността се 

основава на принципа „спазвай или обяснявай“ (comply or explain). 

През 2007 г. стартира тригодишна експериментална реформа, целяща: 

политическа значимост на ежегодните отчети и бюджетни документи, и ре-

дуциране на административната натовареност на отрасловите министерства 

по подготовката на бюджетната документация. Прилага се нов документ 

„Отчетно писмо“, в което премиер министърът се отчита пред парламента за 

постиженията по основните приоритети на кабинета, а в „Деня на отчет-

ността“ се приема да се водят дебати по предварително избрани от парла-

мента пет ключови направления за развитие на държавната политика. За-

почва да се прилага нов подход, основан на приоритети и заимстван от 

практиката на Великобритания. 

В Холандия, след първоначалните успехи от реформата VBTB, сред 

различните заинтересовани страни и по различни поводи, започва да расте 

недоволството. Парламентът не е удовлетворен от естеството на информа-

                                      
21

  Виж. Нидерландский опыт бюджетирования, ориентированного на результат. // 

http://bujet.ru/article/237358.php/, 15.01.2016. 
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цията, представена в бюджета, държавната одитна институция е критична 

към прилагането на принципа „спазвай или обяснявай“, а министерствата 

възприемат бюджетния процес като голяма административна тежест.  

След направена цялостна оценка и анализ на резултатите от реформата 

министерството на финансите стига до извода, че възможностите на модела 

VBTB за ефективно справяне с възникналите проблеми са изчерпани, и 

предприема действие за неговата промяна. Оформя се нова концепция под 

наименованието „Отговорно бюджетиране“, която предлага важни измене-

ния относно финансовата информация и информацията за държавната поли-

тика. За целта от 2013 г. представянето на бюджетните документи е съобра-

зено с изискванията на новата концепция. Резултатите от нейното прилагане 

са оценени през 2014 г., след приключване на бюджетния цикъл. Поради 

нарастващата потребност от прозрачност в публичния сектор и по-строги 

механизми за мониторинг на изпълнението на бюджета се очаква до 2020 г. 

при промените, свързани с представянето на бюджетната информация, да се 

отчитат три основни фактора: преход към базово управление (ERP-

концепцията за управление); промяна на фокуса на разпределение и прераз-

пределение на бюджетните средства; нарастваща потребност от информация 

за обществеността.  

В редица направления за нашата страна е полезен и опитът на Фран-

ция22 в областта на програмното бюджетиране. Бюджетната реформа във 

Франция стартира през 2001 г. с приемането на Основен закон за финансите 

(Loi organique relative aux lois de finances – LOLF). Целите му са следните: 

 насърчаване на дългосрочното стратегическо планиране, което ще 

донесе по-голяма яснота по отношение на процеса по подбор на стратеги-

ческите направления за използване на публичните ресурси; 

 подобряване на прозрачността в бюджета като средство за нараст-

ване на ролята на парламентаристите при разпределението и контрола върху 

използването на бюджетни средства; 

 

                                      
22

  Беленчук, А. А., Л. А. Ерошкина, С. Е. Прокофьев, В. В. Сидоренко, А. Г. Силуанов, 

М. П. Афанасьев. Программный бюджет: лучшая практика. // http://www.roskazna. 

ru/upload/iblock/publikatsii/doc/abik0111.pdf/, 15.01.2016. 
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 повишаване на ефективността на бюджетните разходи чрез осигу-

ряване на по-голяма свобода при тяхното управление и отчитане, както и 

ориентиране на бюджета към резултати. 

Структурата на бюджета е модернизирана в тристепенна и включва: 

мисии, програми, дейности. Програмата е основното понятие и в нея могат 

да се правят изменения само от отговорния изпълнител при спазване на 

принципа за взаимна заменяемост на разходите. За да се проследи движени-

ето на бюджетните средства, за всяка програма се осигурява двустранно 

представяне на бюджетните кредити по функционална и икономическа кла-

сификация на разходите с изключение на разходите за труд, които са строго 

ограничени за съответната година. При осъществяването на бюджетния 

процес се прилагат три нови принципа: обосновка на разходите за всяко ев-

ро; двойна резолюция – разрешение на разходите; асиметрична взаимна за-

меняемост.  

Една от основните цели на реформата е преход към обвързване на бю-

джетните разходи с постигнатите резултати и ефективно използване на 

средствата. В тази връзка парламентарните дебати са насочени не толкова 

към разходите, а към стратегиите и целите на държавната политика в кон-

текста на мисиите. В този аспект е и прилагането на принципа за управление 

на публичните финанси чрез предоставяне на по-голяма управленска свобо-

да, като се засилва отговорността при използването на средствата.  

Предимство на френския модел за програмно бюджетиране е в това, че 

министерствата участват в целия бюджетен цикъл. Най-важната стъпка при 

формирането на програмния бюджет е изборът на цели и показатели за 

програмите. Инициативата за разработване на показателите е на министерс-

твата, като методологията за определяне на тяхната ефективност е съобразе-

на с потребностите на гражданите, потребителите и данъкоплатците. Нови 

моменти има и при бюджетната документация. Въведен е годишен доклад за 

използване на планираните бюджетни кредити (Le projet annuel de 

performances – PAP) и отчет за резултатите при използването на бюджетните 

кредити в разрез по мисии (Le raport annuel de performances − RAP). 

Основна цел на програмите е ефективността на направените разходи-

те, затова те подлежат на одит от Междуведомствена комисия за одит на 



29 

програми (Le Comité interministériel d'audit des programmes − CIAP). През 

първите шест години програмите са одитирани в следните направления: на-

личие и качество на стратегия, цели и задачи по програмата; проучване на 

ефективното използване на всяко евро; спазване на процедурите за анализ на 

разходите по програмата. По-късно акцентът на одита е насочен към ефек-

тивността на системите за гарантиране на ефективността на програмата. В 

момента одитът се извършва в следните области: доколко съдържанието на 

програмата съответства на поставените цели и постигнатите резултати; на-

деждна ли е системата, която осигурява постигане на резултатите; до каква 

степен тя е разпространена и обхваща ли всички управленски равнища, за да 

работи ефективно. Резултатите от одита се оформят в становище, което съ-

държа не само констатации, а и предложения за подобряване на структурата 

на програмата. Одитната комисия не е публична, но независимо от това се 

отчита за дейността си и публикува докладите си онлайн23.  

Една от последните новости във френската бюджетна реформа е пос-

тепенното внедряване на средносрочно планиране на програмния бюджет. 

Първият проект на тригодишен бюджет в разрез по мисии и програми е 

представен за периода 2009 - 2011 г.  За да се реализира реформата, е напра-

вена организация за обучение, свързано с новите принципи на бюджетиране, 

което протича през няколко етапа в рамките на Института за държавно уп-

равление и икономическо развитие (Institut de la gestion publique et du 

développement économique − IGPDE), като за целта е създаден отделен де-

партамент.  

1.3.2. Развитие на програмното бюджетиране в България 

В България за първи път въпросът за програмно-целево бюджетиране 

се поставя през 2000 г. През 2001 г. започва подготовката за неговото прила-

гане, като се въвежда единната сметка в БНБ, включваща всички разпореди-

тели с бюджетни средства и даваща възможност за по-ефективен контрол, 

наблюдение и анализ на държавните разходи. Неговото въвеждане се под-

помага и чрез предприсъединителната програма МАТРА на холандското 

правителство с реализирането на проекта „Реформа в бюджетния сектор на 

                                      
23

  http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/  
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България, усъвършенстване на планирането и съставянето на бюджета“, 

който се осъществи успоредно в рамките на друг проект по програма ФАР 

за изграждане на информационна система за финансово управление в бю-

джетния сектор. Прилагането на програмното бюджетиране се осъществява 

поетапно.24 

За справяне с новите предизвикателства към бюджетната практика и 

хармонизирането й с тази на страните от ЕС министерството на финансите 

създава необходимата организация и структура, като в дирекция „Бюджет“ 

са обособени два нови отдела: отдел „Бюджетна методология“ и Школа по 

публични финанси. Последната е основният инструмент на министерството 

за обучението на експерти от публичната администрация, участващи в бю-

джетния процес. 

Процесът по първоначално въвеждане на програмното бюджетиране е 

разделен на два основни етапа: „Идентифициране и формулиране на струк-

турата на програмен и ориентиран към резултатите бюджет“ и „Разработва-

не и представяне на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на 

министерствата, планиран по икономическа и функционална класифика-

ция“. 

Нормативната рамка се определя от: Закона за държавния бюджет на 

Република България,25 Закона за публичните финанси,26 Закона за админист-

                                      
24

  През 2002 г. Министерството на околната среда и водите внася за 2003 година 

пилотен програмен бюджет в Министерския съвет и Народното събрание; Първият 

отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на околната среда 

и водите се приема през 2004 г.; През 2005 година девет пилотни министерства 

разработват програмен бюджет за 2006 г.; Народното събрание приема разходите по 

програмния бюджет за 2006 г. на министерството на околната среда и водите по 

политики; Министерският съвет, с постановление за изпълнение на държавния 

бюджет, одобрява разходите на министерството на околната среда и водите по 

програми; 2006 г. всички министерства разработват програмни бюджети за 2007 г.; 

2007 г. Народното събрание приема разходите на всички министерства и три 

държавни агенции по политики от програмните им бюджети за 2008 г.; 2008 г. 

постигане на пълен обхват след включване на МС и ДАНС, усъвършенстване и 

устойчиво развитие; от 2015 г. започва да се реализира идеята за програмно 

бюджетиране в общините, като за целта се разработват пилотни програми.  
25

  Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г. // ДВ, №107, 

24.12.2014, в сила от 1 януари 2015 г.  
26

  Закон за публичните финанси. //ДВ, №15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г. 
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рацията.27 Ежегодно от министерството на финансите се актуализира „Го-

дишен наръчник за министерствата, въвеждащи програмния и ориентиран 

към резултатите подход на бюджетиране“28. Целта на наръчника е да иници-

ира създаването на управленска култура в рамките на процесите по плани-

ране, изпълнение и отчитане на бюджета, която да е ориентирана към резул-

татите, прозрачна за обществото, основаваща се на фактите. 

В основата на реформата на бюджетната система е преходът от „пла-

ниране на ресурси“ към „планиране на резултати“. Предприети са промени в 

бюджетирането, които се свеждат до: 

 структурата на бюджета: идентифициране на стратегическите цели 

на правителството; идентифициране на програмите, които ще бъдат изпъл-

нени за тяхното постигане; определяне на размера на средствата, необходи-

ми за изпълнението на идентифицираните програми; 

 адаптиране/преструктуриране на организационната структура с ог-

лед постигане на идентифицираните цели в програмите; 

 промяна на бюджетната класификация на разходите, така че функ-

ционалната, организационната и икономическата част да се допълни с прог-

рамната класификация, която е израз на това, което отделните бюджетни 

единици планират да произведат или предоставят на обществото с оглед 

постигане на ползите/ефектите от провежданите от правителството полити-

ки в отделните сектори; 

 разработване на стратегически план за пет години, който се актуа-

лизира на всяка трета година и оперативни планове; резултат от тях е доклад 

за намеренията на министерствата за развитието на политиките им с триго-

дишната бюджетна заявка; 

 показателите за изпълнение са обвързани с целите, за които те се 

отнасят и които измерват; целите на всяка отделна програма се разглеждат 

като междинни резултати, т.е. конкретния, измерим резултат по пътя за пос-

тигане на ползата/ефекта; в контекста на стратегическите цели министерст-

                                      
27

 Закон за администрацията. // ДВ, №130 от 5.11.1998 г., в сила от 6.12.1998 г., доп. ДВ, 

№60 от 7 август 2015 г. 
28

 Годишен наръчник за министерствата, въвеждащи програмния и ориентиран към 

резултатите подход на бюджетиране. // www.minfin.bg/document/2848/, 15.01.2016. 
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вото може да определя инкрементални/стъпаловидни цели в рамките на 

програмите, допринасящи за постигането им, които имат оперативен харак-

тер; 

 изместване на фокуса на управление към резултатите, допускайки 

възможности за по-голяма гъвкавост от страна на мениджмънта до: делеги-

рането на права и отговорности, обвързани изцяло с отчетността по отноше-

ние на постигнатите резултати; изграждането на конкурентна среда в рамки-

те на публичния сектор; по-тясното взаимодействие между публичния и 

частния сектор; ориентирането на съществуващите структури към ползите 

за обществото, декларирани в управленската му програма; постигането на 

по-голяма прозрачност на цялостния процес по вземане на управленски ре-

шения. 

Одитът по изпълнението се превръща в изключително ценен инстру-

мент, за да се реши изпълнението на кои програми следва да продължи, да 

се прекрати или промени. Той, заедно с оценката на изпълнението, става 

индикатор за това как работи правителството. 

Представените добри практики и протичащата реформа в нашата стра-

на позволяват да се систематизират силните страни на програмното бю-

джетиране до възможности за: 

 анализиране и сравнение на бюджетните разходи и очакваните ре-

зултати от различни дейности при решаването на конкретен проблем; 

 подобряване на качеството при планирането и изпълнението на бю-

джета въз основа на прилагането на програмния подход; 

 калкулиране на разходите за изпълнение на обществени задължения 

и предоставяне на обществени услуги; 

 прилагане на действащ мониторинг на изпълнението на бюджета;  

 постигане на качество на публичните услуги и изпълнението на 

функциите на държавната администрация, като ги ориентира към резултата 

и ползите за потребителя; 

 обвързване на правителствените програми с дългосрочните страте-

гически цели и приоритети на държавната политика. 

Също така трябва да се отбележи, че програмното бюджетиране има и 

слаби страни, които могат да се обобщят до следните: 
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 при прилагането на програмен бюджет е препоръчително да се от-

читат особеностите на класификацията на разходите и целите на бюджети-

рането на страната, която го прилага, а не да се „копира“ чуждият опит; 

 да се прави оценка на рисковете от потенциална политизация, загу-

ба на контрол, относно факта дали информацията е качествена, правдопо-

добна и полезна при измерването29; 

 прилагането на програмното бюджетиране е итеративен процес, 

който не винаги води до положителни резултати. 

 

Втора глава. Оценка и финансов контрол на бюджетните програми 

 

Ние контролираме това, което можем да оценим. 

Ако не можете да оцените дейността, няма да бъдете 

в състояние да контролирате процеса и да го подобрите 

Г. Хатри 30 

2.1. Генериране на информация 

за контрол на бюджетните програми 

Информационното осигуряване е от значение за проследяването и 

оценката на изпълнението на бюджетните програми31 (БП) и постигнатите 

резултатите. Информацията за резултатите от програмата постъпва от два 

източника: мониторинга и оценката на изпълнението. Най-използвани в 

практиката на програмното бюджетиране са непосредствените (конкретни) и 

крайните резултати. Следователно резултатът от изпълнението на бюджет-

ните програми може да се представи по следния начин: 

Резултат от БП = непосредствен (конкретен) резултат + краен резултат. 

                                      
29

  Nowicki, J. Assistant Director Strategic Issues, GAO, WIAF Conference, Tempe, AZ, 

06.2005. Цит. по Митев, П. Концепции на ориентирания към резултатите бюджет. // 

http://alternativi.unwe.bg/, 20.01.2016. 
30

  Harry, P. Hatry. Performance Measurement. Getting results. // https://books.google.bg/ 

books?id=PQNUNlwdbDQC&dq=inauthor:%22Harry+P.+Hatry%22&hl=bg&source=gbs_

navlinks_s,  20.01.2016.; http://www.urban.org/author/harry-p-hatry 
31

  В изложението се използва като синоним на програми, финансирани от бюджета – 

бюджетни програми и съкращението БП.  

http://alternativi.unwe.bg/alternativi/br44/12.pdf
https://books.google.bg/%20books?id=PQNUNlwdbDQC&dq=inauthor:%22Harry+P.+Hatry%22&hl=bg&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.bg/%20books?id=PQNUNlwdbDQC&dq=inauthor:%22Harry+P.+Hatry%22&hl=bg&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.bg/%20books?id=PQNUNlwdbDQC&dq=inauthor:%22Harry+P.+Hatry%22&hl=bg&source=gbs_navlinks_s
http://www.urban.org/author/harry-p-hatry
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Показателите за крайните резултати характеризират ефекта от дейност-

та на планираните в бюджета услуги за определена потребителска група, а 

показателите за непосредствените (конкретните) резултати показват обем или 

количеството на услуги, оказани на клиентите. Непосредствените резултати 

зависят от управленската активност и гъвкавост на мениджъра на програмата. 

На базата на проучената научна литература32 за същността и видове 

показатели, прилагани за оценка на резултатите от изпълнението на програ-

мите те могат да се групират по следния начин (вж. табл. 5): 

Таблица 5  

Показатели за оценка и мониторинг на програмите 

Вид показател Характеристика Прилагат се на: 

Общи показатели Универсални и съвместими за 

сравнение на програмите при оп-

ределяне на техния рейтинг. Отра-

зяват степента, в която социално-

икономическите цели и провежда-

ната държавна и общинска поли-

тика са постигнати 

Предварителен и межди-

нен етап за оценка и мо-

ниторинг на програмата 

Частни показатели Те съответстват на целите и зада-

чите в рамките на всяка една прог-

рама, като отразяват нейната спе-

цифика и отраслова принадлежност 

Междинен и краен етап 

за оценка и мониторинг 

на програмата 

Показатели за междинен 

резултат (intermediate 

outcomes) 

 Те се отнасят за резултат, който се 

предполага, че ще доведе до опре-

делен краен резултат
33

  

Междинен и краен етап 

за оценка и мониторинг 

на програмата 

                                      
32

  Афанасьев, М. П., Н. Н. Шаш. Инструментарий оценки эффективности бюджетных 

программ. // http://cyberleninka.ru/article/n/instrumentariy-otsenki-effektivnosti-gosudar 

stvennyh-programm/, 20.01.2016; Визгалов, Д. В. Методы оценки муниципальных 

программ. // http://ecsocman.hse.ru/data/2010/08/27/1214988985/, 20.01.2016; Нончев, 

А. Мониторинг и оценка на публични политики и програми. // http://library.fes.de/pdf-

files/bueros/sofia/07776.pdf/, 20.01.2016. 
33

  В областта на медицината, образованието и други държавата оказва помощ на 

гражданите не пряко, а чрез министерствата и ведомствата. Крайният резултат от 

програмата се постига чрез дейността на всяка държавна администрация, заета с 

програмата. Резултатите в рамките на конкретното министерство се приемат за 

междинни. Държавната програма влияе при тяхното постигане с по-голяма сила, 

отколкото върху крайния резултат, на който влияние оказват външни фактори: 

например желание на гражданите да използват услугата в рамките на програмата и 

др. 

http://cyberleninka.ru/article/n/instrumentariy-otsenki-effektivnosti-gosudar%20stvennyh-programm
http://cyberleninka.ru/article/n/instrumentariy-otsenki-effektivnosti-gosudar%20stvennyh-programm
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/08/27/1214988985/
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/07776.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/07776.pdf
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Показатели за крайни 

резултати  

(социални и икономи-

чески) 

(outcomes)
34

 

Те са пряко свързани с мисията, 

целите, задачите и изгодата за 

конкретния получател от една или 

друга програма 

Междинен и краен етап 

за оценка и мониторинг 

на програмата 

 

Показателите за проследяване на изпълнението на програмите целят 

количествено измерване на разходите, както и прекия резултат от направе-

ните разходи и окончателните резултати от изпълнението на програмите. Те 

служат като основа за оценка на степента за постигане на целите, ефектив-

ността на разходите и ефикасността на програмата.  

С цел правилното определяне на приоритетните области в практиката 

е необходима надеждна информацията за ефективното разпределение на 

ресурсите в рамките на държавния бюджет. Решенията на министерствата и 

държавните агенции и тeхните искания е препоръчително да се базират на 

полезна информация за резултатите от програмите, а не само на финансира-

ния от предходни години. Неправилният подбор на показатели за генерира-

не на информация, свързана с изпълнението на програмите, има за резултат 

неефективни управленски решения. В съответствие с целите и задачите за 

изпълнение на програмата е препоръчително да се разработват и прилагат 

показатели, позволяващи редовно набиране на информация, като се избягва 

дублирането й. Показателите следва да бъдат лесни за използване, изчисля-

ване, анализ и докладване; разбираеми и ясни за потребителите.  

При програмното бюджетиране е важно целите да бъдат постигнати. 

Показателите, свързани с тяхното постигане, отразяват ефикасност на из-

пълнението на програмата. Целите и показателите, свързани с тях, се фор-

мулират въз основа на: държавните, социалните и обществените приорите-

ти; стратегическия план на организацията; очакваните промени във външни-

те фактори; финансовите и човешките ресурси, които са на разположение по 

програмата; стойностните показатели от подобни програми; добри практики 

от други организации, включително и практики от частния сектор. 

                                      
34

  Изборът на количествени и качествени показатели за социалната и икономическата 

ефективност е един от най-важните и в същото време най-трудните моменти при 

прилагането на програмното бюджетиране.  
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При информационното осигуряване е от значение представянето на 

продукта и резултатите в бюджетната документация. Практиката на страни-

те от OИРС показва, че в нея се представя както продуктът, така също и со-

циално-икономическите резултати35. 

В международната практика не са разработени единни стандартни 

изисквания или ограничения по отношение на това как трябва да бъдат 

представени в работните документи на изпълнителната власт и бюджета 

разходите в съответствие с концепцията бюджетиране, ориентирано към 

резултат. Изборът на вариант за представяне на информацията до голяма 

степен зависи от целите, организационната структура, традициите и редица 

други фактори. Въпреки това има утвърдени добри практики за нейното 

представяне36: показателите, свързани с изпълнението на разходите, се по-

сочват в бюджета; показателите, отнасящи се до дейността на правителство-

то, се посочват като приложение към бюджета; всеки изпълнителен орган 

изготвя отчета си отделно; друга практика, произтичаща от традиции или 

конкретни изисквания на изпълнителната власт. 

2.2. Финансов контрол на бюджетните програми 

2.2.1. Оценка и мониторинг на бюджетните програми 

Програмното бюджетиране се характеризира със сложност и многооб-

разие, което дава отражение върху оценката и мониторинга на програмите.  

Първоначално оценката на изпълнението на проекти и програми възниква в 

                                      
35

  Изследване в страните от OИСР показва, че 22% от страните правят това 

разграничение във всички организации, 22% само в големите организации, 48 % само 

в някои организации и 8% не правят това разграничение. // OECD Budgeting Database 

– Provisional 2002 Edition. PUMA/SBO. // http://www.oecd.org/officialdocuments/ pub-

licdisplaydocumentpdf/?cote=PUMA/SBO(2002)5&docLanguage=En, 20.01.2016, p.79. 

Цит. по Бюджетирование, ориентированное на результаты: анализ мирового опыта и 

возможностей его распространения в России. // www.urbaneconomics.ru/, 20.01.2016.  
36

  Информация за изпълнението на показателите според изследване в ОИСР, 1999-2001 

г. 41% в бюджета, 22% в приложение към бюджета, 22% в отчет на всеки 

изпълнителен орган, 15% – друга практика. // OECD Budgeting Database – Provisional 

2002 Edition. PUMA/SBO. // http://www.oecd.org/officialdocuments/ publicdisplaydocu-

mentpdf/?cote=PUMA/SBO(2002)5&docLanguage=En, 20.01.2016, p.25 Цит. по 

Бюджетирование, ориентированное на результаты: анализ мирового опыта и 

возможностей его распространения в России // www.urbaneconomics.ru/, 20.01.2016. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/%20publicdisplaydocumentpdf/?cote=PUMA/SBO(2002)5&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/%20publicdisplaydocumentpdf/?cote=PUMA/SBO(2002)5&docLanguage=En
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.oecd.org/officialdocuments/%20publicdisplaydocumentpdf/?cote=PUMA/SBO(2002)5&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/%20publicdisplaydocumentpdf/?cote=PUMA/SBO(2002)5&docLanguage=En
http://www.urbaneconomics.ru/
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практиката на водещите корпорации. Теоретичните основи и оформянето на 

оценката като наука се полагат в края на 80-те години на XX век37. Днес, 

поради разрастването на международните програми и прилагането на прог-

рамното бюджетиране, в редица страни оценката се превръща в ефективен 

инструмент за определяне на въздействието и качеството на бюджетните 

програми38.  

Добрите практики в тази област се свеждат до прилагането на различ-

ни методи за оценка на бюджетните програми. В международната практика 

са се утвърдили следните методи за оценка39: 

 Метод за оценка ефективността на програмите – PART – САЩ. 

 Оценка на ефективността на програмите чрез прилагане на анализ 

разходи/ползи (cost-benefit analysis) и анализ на ефективността – Франция и 

Великобритания. 

 Оценка на ефективността на програмата чрез включване на подхо-

дящ комплект от показатели за всяка програма – Германия и страни от Ев-

ропейския съюз. 

 Мултикритериална система за оценка на ефективността с прилагане 

на многофакторен подход – Русия и Казахстан. 

Възприето е оценката да се определя като система за прeценка на вся-

ка дейност, проект, програма, стратегия, политика, сектор, организация и 

оперативна дейност40. Тя сравнява очакваните и получените резултати в 

                                      
37

  Вж. Hatry, H. P. Performance Measurement. Getting Results. The Urban Institute Press, 1999; 

Managing for Results: Agency Progress in Linking Performance Plans With Budgets and 

Financial Statements. US GAO, 2002. // http://www1.worldbank.org/publicsector 

/pe/Newsletter/TimeHorizons.pdf/, 20.01.2016; Managing Public Expenditure: A Reference 

Book for Transition Countries / edited by Richard Allen and Daniel Tommasi. OECD 

Publications Service, 2001. // http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/ 

oecdpemhandbook.pdf/, 20.01.2016. 
38

  Ten steps to a results-based monitoring and evaluation system: a handbook for development 

practitioners / Jody Zall Kusek and Ray C. Rist. // https://openknowledge. 

worldbank.org/bitstream/handle/10986/14926/296720PAPER0100steps.pdf, 20.01.2016. 
39

  Вж. цит. изследване Бюджетирование, ориентированное на результаты: анализ мирового 

опыта и возможностей его распространения в России. // www.urbaneconomics.ru/, 

20.01.2016. 
40

  Оценка программ: методология и практика. Москва: Престо-РК, 2009, с. 396. // 

http://www.eval-net.org/library/Program_Evaluation.pdf/, 20.01.2016. 

http://www1.worldbank.org/publicsector%20/pe/Newsletter/TimeHorizons.pdf
http://www1.worldbank.org/publicsector%20/pe/Newsletter/TimeHorizons.pdf
http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/%20oecdpemhandbook.pdf
http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/%20oecdpemhandbook.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.eval-net.org/library/Program_Evaluation.pdf
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контекста на причинно-следствената връзка. Характерно за нея е, че опреде-

ля състоянието както на завършени, така също и на програми в процес на 

изпълнение, включително и свързаните с тях проекти, процеси, въздействия 

и резултати. В теорията и практиката са изследвани и се прилагат различни 

видове оценки. За тяхното разграничаване се използват основно два крите-

рия41: етапа на изпълнение на оценяваната програма и целта – параметрите 

на оценката. Видовете оценки в научната литература най-често се система-

тизират по следния начин (вж. табл. 6):  

Таблица 6 

Видове оценки на програмите42 

Критерии за 
определяне на 

вида на оценката 
Вид оценка Кратка характеристика 

В зависимост от 
етапа на нейното 
осъществяване 

Предварителна 
оценка 
(formative 
assessment) 

Оценява програмата, преди да започне да се изпъл-
нява. Целта е да са анализират качествата на проек-
топрограмата, като се оцени нейната целесъобраз-
ност от гледна точка на социално-икономическото 
развитие. Определя се рейтингът на програмата 

 Междинна 
оценка 
(intermediat 
evaluation) 

Оценява етап от осъществяването на програмата. 
Нейната цел е да се коригира програмата, ако са 
налице критични отклонения на фактическото със-
тояние на показателите от планираното 

Обобщаваща 
оценка 
(summative 
evaluation) 

Оценява стадия на приключване на програмата. 
Целта е да се направи експертиза на резултатите и 
ефективността на програмата, анализ на причините 
за отклонения от целите и приемането на подходя-
щи управленски решения 

                                      
41

  Оценка муниципальных программ. Москва: Фонд „Институт экономики города“ // 
http://www.urbaneconomics.ru/, 20.01.2016. 

42
  Близка до тази класификация на оценката се прилага от Нончев, А. Мониторинг и 
оценка на публични политики и програми. // http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ 
sofia/07776.pdf/, 20.01.2016. Освен посочените видове оценката може да се разглежда 
като вътрешна, когато се осъществява от служители на съответната администрация; 
външна, когато се осъществява от независим експерт. В зависимост от териториалния 
обхват оценките могат да бъдат: международни; на национално равнище; на 
регионално равнище; на местно равнище. Аналогично се разграничава и мониторингът. 
Според методологическия подход и поставените цели оценката може да бъде за: 
„разходи – ползи“ (cost-benefit analysis), изработване на стандарти и/или измерими 
цели; разбиране и обяснение; промяна и саморегулиране; включване и участие. В 
практиката се прилагат и специфични оценки като: бърза оценка (rapid appraisal; rapid 
assessment); одит на изпълнението; оценка на показатели (benchmarking). 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/%20sofia/07776.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/%20sofia/07776.pdf
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В зависимост от 

параметрите на 

оценката (целта на 

оценката) 

Оценка на пот-

ребностите 

(needs 

assessment) 

Оценка на социално-икономическите условия, 

които са довели до необходимостта от изпълнени-

ето на програмата  

Оценка на про-

цеса (process 

evaluation) 

Анализ на подготовката на програмата (състав и 

компетентност на лицата, които са я разработили, 

анализ на методическите материали, използвани 

при разработването на програмата, логическата 

схема на програмата, експертиза на съдържанието 

и ресурсното осигуряване на програмата) 

Оценка на вли-

янието (impact 

evaluation) или 

(social impact 

assessment) 

Разкриване на причинно-следствените връзки 

между параметрите на социално-икономическото 

развитие и мероприятията, включени в програмата. 

Оценява се степента на въздействие на програмата 

на социално- икономическото развитие. Обхващат 

се всички социални и културни последици  

Оценка на ре-

зултатите 

(outcomes 

evaluation) 

Експертна оценка на постигнатите резултати в 

хода на изпълнение на програмата и сравнение на 

получените резултати с планираните  

Оценка на 

ефективността 

(effectiveness 

evaluation) 

Сравняване на резултатите от програмата с израз-

ходваните в хода на нейното изпълнение ресур-

си.Основната задача при оценката на ефективност-

та е да се намерят най-ефективните алтернативи 

(при минимални разходи на ресурси). Прави се 

оценка на социалната и икономическата ефектив-

ност 

 

Анализът на публикувани отчети от уебстраницата на министерства,43 

държавни институции44 и общини 45за прилаганите оценки на бюджетни 

програми показва, че посочените оценки в една или друга комбинация се 

използват в тяхната практика, когато прилагат програмен формат на бюдже-

та си. Също така се прави оценка на факторите, които са въздействали или 

                                      
43

  Министерство на здравеопазването, министерство на земеделието и храните, 

министерство на икономиката и енергетиката/туризма, министерство на 

извънредните ситуации, министерство на културата, министерство на отбраната, 

министерство на образованието, младежта и науката, министерство на околната 

среда и водите, министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията, министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията.  
44

  НАП, АДФИ, агенция „Митници“ и др. 
45

  В България всички общините поетапно преминават на програмен бюджет.  
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оказват влияние върху икономическата и социалната ефективност на резул-

татите при изпълнението на конкретна програма. Оценява се и до каква сте-

пен са удовлетворени потребностите на основните заинтересовани страни. 

Независимо от постигнатите успехи все още е налице „формален подход при 

формулирането, оценката и отчитането на индикаторите за оценката на пол-

зата/ефекта от провежданите политики и на индикаторите за изпълнение по 

отделните програми“46. Направена е препоръка за правилен подбор на коли-

чествените и качествените показатели и тяхното обвързване с целите на 

програмите и стратегиите за социално и икономическо развитие. Комента-

рите от специалисти 47 за резултатите от одита, както и резултатите от 

„гражданския одит“48, показват как в годините се променя работата на ми-

нистерствата и държавните институции и законодателната рамка на бю-

джетния процес по посока на прозрачност на информацията и нейното пуб-

ликуване, но си остава формалният подход към програмното бюджетиране.  

За да е ефективна и качествена оценката, е препоръчително да се из-

ползват индикатори и показатели за набиране на информация за изпълнени-

ето на програмата от различни източници и равнища. Също така за целите 

на практиката е необходимо да се изучават и заимстват редица положителни 

страни в опита за изграждането на системата за оценка на бюджетните прог-

рами от страни с признат от световната практика опит в тази област, напри-

мер като Канада49. Канадската система се характеризира със следното: фо-

кусирана е върху оценката и мониторинга едновременно; осъществява вът-

решна оценка под ръководството на министерството на финансите; оценката 

се извършва при спазването на ясни правила, насоки, стандарти и очаквания; 

                                      
46

  Одитен доклад №0300001311за извършен одит на дейността на министерството на 

финансите по организация и управление на бюджетния процес за периода от 

01.01.2008 г. до30.06.2012. // http://www.bulnao.government.bg/, 20.01.2016 
47

  БАН: Най-големият проблем на Бюджет 2015 е събираемостта на приходите. // 
http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/, 20.01.2016. 

48
 Ангелов, Г., Л. Богданов. Бюджетен процес и бюджетна прозрачност. Състояние и 

препоръки. // www.osf.bg/, 20.01.2016 
49

  Нигметов, К. К. Зарубежный опыт оценки программ на примере Канады. // 
http://www.economy.kz/analytics/971/10946/, 20.01.2016; Robert Lahey The Canadian M&E 

System: Lessons Learned from 30 Years of Development. // http://siteresources. 

worldbank.org/INTEVACAPDEV/Resources/ecd_wp_23.pdf/, 20.01.2016. 

http://www.bulnao.government.bg/
http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi
http://www.osf.bg/
http://www.economy.kz/analytics/971/10946/
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независима и неутрална структура на самоиздръжка; има механизми за мо-

ниторинг с цел надеждност и качество на контрола; гъвкава, с възможности 

за адаптация и усъвършенстване; основна ценност на системата е нейната 

прозрачност; системата продължава да се изгражда. 

В научната литература мониторингът се изследва и анализира от раз-

лични гледни точки. Едни автори определят неговата същност по следния 

начин: „Мониторингът дефинира и прилага конкретни показатели за редовно 

измерване на изпълнението, въздействието и ефективността на резултатите от 

програмите. Той позволява на мениджърите да влияят на изпълнението на 

програмите, както и публично да демонстрират тяхната необходимост, като 

по този начин съдействат за нарастване на доверието към правителството“50. 

Други автори приемат, че мониторингът е средство за оценка на ефек-

тивността на администрацията, по-специално на предоставените услуги за 

изпълнение на програмите. Приемат, че той е неразривно свързан със систе-

мата за планиране и контрол на дейностите. В основата на тази система е 

използването на индикатори, проследяващи постигането на резултатите по 

отношение на целите.51 В практиката при тяхното формулиране следва се 

отчита принципът SMART52. 

Анализът на посочените две определения позволява да се изведе ста-

новището, че мониторингът е:  

 процес за системно и непрекъснато набиране и анализ на информа-

ция за постигане на целите и резултатите при изпълнението на бюджетните 

програми;  

                                      
50

  Хатри, Г. П. Мониторинг результативности в общественном секторе. Москва: ИЭК, 

2005. 
51

  Гараджа, М.Ю. Мониторинг результативности бюджетных расходов: основные этапы 

внедрения на местном уровне. Москва: Фонд „Институт экономики города“, 2002. // 
www.urbaneconomics.ru/, 20.01.2016. 

52
  Индикаторите са: Specific – специфични – имат ясна дефиниция; Measurable – 

измерими – насочени към желано бъдещо състояние и количествено определени, така 

че позволяват измерване; Achievable – постижими – доколко е възможно заложените 

стойности да бъдат постигнати; Relevant – релевантни –  пряко свързани с целите на 

секторната стратегия/ програма; Timely – обвързани с време – свързани с дефинирана 

времева рамка. Вж. Методически правила за мониторинг и оценка на изпълнението 

на секторни стратегии и програми. // http://oblastlovech.org/assets/proekt 

2012/documents/ Metodology.pdf/, 20.01.2016 

http://www.urbaneconomics.ru/
http://oblastlovech.org/assets/proekt%202012/documents/%20Metodology.pdf
http://oblastlovech.org/assets/proekt%202012/documents/%20Metodology.pdf
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 ефективен управленски инструмент, който гарантира, че на мени-

джърите и на основните заинтересовани страни се предоставя по всяко вре-

ме информация, характеризираща степента на напредък при постигане на 

целите и разпределението на ресурсите при изпълнението на бюджетните 

програми.  

Ролята на мониторинга и на оценката е да съдействат за изграждане на 

контролните механизми за изпълнението на бюджетните програми, чрез 

които се постига: прозрачност; отчетност; отговорност на управлението; 

качество на изпълнението; участие и съгласие; ефективност и ефикасност. В 

практиката това се постига, като се разработват на различни равнища ръко-

водства, правила, наръчници и указания за мониторинг и оценка53. Незави-

симо че у нас има добри резултати по отношение на системите за оценка и 

мониторинг на бюджетните програми, се срещат критики от страна на спе-

циалистите54, затова е препоръчително да се работи за усъвършенстване на 

методологията и квалификацията на участниците в процеса от проекто-

програмата до нейното изпълнение и отчитане на резултатите. За да се прео-

долеят слабостите за практиката в публичния сектор, е важно да се изгради 

единна система за оценка и мониторинг на бюджетните програми, като за 

целта се: 

 обвържат показателите за тяхното оценяване със стратегическите 

приоритети на социално-икономическо развитие на страната;  

 предприемат законодателни промени, които да гарантират нейното 

последователно въвеждане и осъществяване на всички управленски равнища 

в публичния сектор;  

 актуализират системите за събиране на навременна и статистически 

надеждна информация за отчитане на резултатите по индикатори;  

                                      
53

  Ръководство за стратегическо планиране и разработване на политики в България; 

Ръководство за обществени консултации в България; Ръководство за оценка на 

въздействието в България; Наръчник за прилагане, мониторинг и оценка на политики 

и законодателство в България. // http://abrio.mee.government.bg/, 20.01.2016. Вж.: 

Арабаджийски, Н. Проблеми на стратегическото планиране в публичния сектор на 

Република България. // http://ebox.nbu.bg/, 20.01.2016. 
54

  Ганев, П. Формални програми пилеят парите от бюджета. // http://www.trud.bg 

/Article.asp?ArticleId=1314219/, 20.01.2016. 

http://abrio.mee.government.bg/
http://ebox.nbu.bg/pa2011/5_N.ARABADJIISKI.pdf
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 адаптира счетоводното отчитане на разходите за целите на програ-

мите;  

 осигурят обучения за мениджърите, оценителите и изпълнителите 

на програмите; 

 регламентира провеждането на оценките и мониторинга на изпъл-

нението на програмите с фокус върху ефективността на разходите. 

2.2.2.Одит на изпълнението на бюджетните програми 

Анализът на добрите практики на страните с опит в програмното бю-

джетиране, направен в първа глава на студията, показва, че оценката, мони-

торингът и одитът са вградени в управлението на бюджетните програми и е 

възможна интеграция на оценката и мониторинга в системата на държавното 

управление. Затова е целесъобразно, преди да се анализира одитът за изпъл-

нението, да се направи сравнителен анализ на тези три конкретни форми за 

контрол на бюджетните програми: 

Таблица 7 

Сравнителен анализ на оценката, мониторинга и одита на програми 

№ 
Критерии за 

сравнение 
Оценка Мониторинг Одит 

1 Научна основа 

за развитие 

практиката и соци-

алните науки 

практиката и социал-

ните науки 

счетоводството и фи-

нансовият менидж-

мънт 

2 Цел и задачи подпомага менидж-

мънта за постигане 

ефективност на раз-

ходите и ефикасност 

на резултатите от 

програмата 

подпомага менидж-

мънта да набира ин-

формация по индика-

тори за изпълнение на 

показателите на прог-

рамата и тяхното про-

следяване 

подпомага мениджъ-

рите при управление-

то на програмите и 

провери дали техните 

действия са в съот-

ветствие с норматив-

ните изисквания 

3  Технология еднократен процес повтарящ се процес еднократен процес 

5 Регламентация 

и стандартиза-

ция  

стандарти стандарти закон и стандарти 

6 Резултат се 

оформя в: 

доклад, предназначен 

както за изпълнение-

то, така също и за 

усъвършенстване на 

програмата 

доклад, предназначен 

за усъвършенстване 

изпълнението на про-

грамата 

специален доклад за 

ефективността на из-

пълнението и препо-

ръки 
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Анализът от таблица 7 показва, че между оценката, мониторинга и одита 

има както допирни точки, така и различия. Независимо от това изводът е, че те 

са процеси, които могат да се интегрират и допълват. Оценката и мониторингът 

са етапи от цикъла за управление на програмата. Мониторингът осигурява ин-

формация за оценката, а тя от своя страна подпомага одита. Одитът проверява 

как се изпълнява и какъв е резултата от управлението и реализацията на прог-

рамата и дава независимо мнение и препоръки за нейното изпълнение. 

По своята същност одитът за изпълнение на програмите е сложен про-

цес. Неговата цел е да се проверят програмите в няколко направления: 

 икономичност на извършваните дейности по оценяваната програма;  

 ефективност при използването на финансовите, човешките, техни-

ческите и други ресурси, включително оценяване на мерките за изпълнение 

на мониторинга и процедурите, прилагани при изпълнение на мероприятия-

та, свързани с програмата; 

 ефикасност по отношение постигането на целите на програмата, а 

също и оценка на действителните резултати и въздействия в сравнение с 

очакваните. 

Според стандартите на ИНТОСАЙ55 одитът и оценката на програмите 

могат да се разделят на следните седем категории 56: 

 Одит за редовност: Дали са спазени разпоредбите. 

 Одит за икономичност: Дали избраните начини са най-

икономични за използване на публичните средства за дадено изпълнение. 

 Одит за ефикасност: Дали получените резултати са пропорцио-

нални на използваните ресурси. 

 Одит за ефективност: Дали резултатите са съвместими с провеж-

даната политика. 

 Оценка на съответствието на политиката: Дали средствата, из-

ползвани в политиката, съответстват на поставените цели. 

 

                                      
55

  Международните стандарти на върховните одитни институции. // www.issai.org/, 

20.01.2016. 
56

  Наръчник за одит на изпълнението. // www.eca.europa.eu/ 

В някои страни (Канада, Австралия) има и национални стандарти. 

file:///C:/Users/Ruslana%20Dimitrova/Downloads/www.issai.org
http://www.eca.europa.eu/
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 Оценка на въздействието на политиката: Какво е икономическо-

то и социалното въздействие на политиката. 

 Оценка на ефективността на политиката и анализ на причинно-

следствените връзки: Дали наблюдаваните резултати се дължат на полити-

ката или на други причини. 

Осъществяването на одита по този начин позволява да се разграничи от-

говорността при изпълнението на програмата чрез прозрачност и отчетност. В 

момента одитът на изпълнение се осъществява от Сметната палата и вътрешния 

одит57. Правна рамка за извършване на одит на изпълнението на програмата е 

договорът. Одитът на изпълнението се състои от три етапа: планиране, провер-

ка и изготвяне на доклад. Технологично одитът на изпълнението на програмите 

се съобразява с действащите закони, стандарти, ръководства и добри практики, 

като се съобразява с целите, междинните резултати и крайните резултати от 

програмата. Особено внимание се обръща на влиянията и рисковете, свързани с 

изпълнението на програмата по отношение на разпределението на средствата, 

сроковете, ефектите и въздействието за крайния потребител. Резултатите от 

одита се оформят в специален доклад. Констатациите в доклада трябва да дадат 

отговор дали страните, участници в изпълнението на програмата, са действали 

правилно. Затова те трябва да представят дейностите по програмата от гледна 

точка на: разпоредителя на бюджетните средства; получателя на бюджетните 

средства и ползвателя, потребителя на резултатите от програмата.  

В резултат на одита на изпълнението се получават независими оценки, 

които служат като основа за разработване на нови програми или проекти. 

Значението и полезността му се свеждат до факта, че предоставя достоверна 

и надеждна информация и възможности за промяна чрез независими анали-

зи и оценки за изпълнението на програмите в публичния сектор. Одитът на 

изпълнението на програмите съдейства за: 

 по-рационалното разходване на бюджетните средства с цел получа-

ване на качествени услуги, прозрачност, отчетност и ефективен мениджмънт 

в публичния сектор; 

                                      
57

  Закон за сметната палата. // ДВ, №12, 13.02.2015; Закон за вътрешния одит в 

публичния сектор. // ДВ, №27, 31.03.2006, изм. и доп. ДВ, №101, 22.122015. // 

http://lex.bg/en/laws/ldoc/2135519287/, 25.01.2016. 

http://lex.bg/en/laws/ldoc/2135519287
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 предоставяне на обществеността и на заинтересованите страни на 

независима информация, като чрез анализи и оценки са посочени успехите 

или провалите при осъществяването на програмите; 

 разбиране и мониторинг на публичните дейности и услуги и търсе-

не на възможности за тяхното качествено изпълнение; 

 оценяване на влиянието и въздействията, които търпи или оказва 

програмата. 

Понякога в докладите се документират провалите при изпълнението 

на конкретни програми и се прави анализ на причините за отрицателните 

резултати58. Подобен род информация е полезна както за усъвършенстване-

то на конкретна програма, така също и при изпълнението на нови програми 

в съответния сектор или социално направление. В този аспект е препоръчи-

телно периодично да се анализират докладите на Сметната палата и да се 

правят обобщените анализи, които да се предоставят на обществеността и 

заинтересованите лица. По този начин одитът на изпълнението на програми-

те ще съдейства за усъвършенстване на инструментариума и механизмите на 

програмното бюджетиране. 

В нашата практика, както се посочи, е възприето одитът на изпълнени-

ето на програмите да се придържа към стандартите на ИНТОСАЙ и методо-

логията на Европейската сметна палата. За да се обогати практика на одито-

рите, е препоръчително да се включат и елементи от практиката на Сметната 

палата на САЩ (General Accounting Affice – GAО), където при одита на из-

пълнението се използват четири типа оценяване на програми59: 

 Оценка на процеса. Оценява се до каква степен програмата функ-

ционира, както е планирано. Обикновено оценката засяга съответствието на 

дейностите по програмата с тези, предвидени по закон, конкретни норма-

тивни изисквания, плана на програмата и професионалните стандарти или 

очакванията на клиента.  

 

                                      
58

  Славова, З. Някои причини за провала на публичните политики в селското 

стопанство. // http://ime.bg/var/images/AgricultureBulnao2014-final.pdf/, 20.01.2016. 
59

  Performance Measurement and Evaluation: Definitions and Relationships (GAO/GGD-98-

26), General Accounting Office (USA),1998. // http://www.gao.gov/special.pubs/ 

gg98026.pdf/, 20.01.2016. 

http://ime.bg/var/images/AgricultureBulnao2014-final.pdf
http://www.gao.gov/special.pubs/%20gg98026.pdf
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 Оценка на резултатите. Оценява се до каква степен програмата 

постига целите, ориентирани към резултати за клиентите.  

 Оценка на въздействието. Оценява се чистият ефект от дадена 

програма, като се сравняват резултатите от програмата с това какво би се 

случило, ако програмата не съществуваше.  

 Анализ на съотношението „разходи/ползи“ и анализ на ефек-

тивността на разходите. Това са анализи, при които се сравняват резулта-

тите и постиженията на програмата с разходите (изразходваните ресурси) за 

тяхното получаване.  

2.2.3. Ефективност на финансовия контрол и усъвършенстване 

на програмното бюджетиране 

Основната задача на одита на изпълнението на програмите е за ефек-

тивност с цел да се подобри качествено управлението и използването на 

бюджетните разходи по програмите в съответствие с целите, приоритетите и 

стратегиите за развитие. 

Обект на този вид одит са както всички дейности, отнасящи се за 

програмата и тяхното ресурсно осигуряване и постигнатите резултати, така 

също и техните икономически и социални ефекти за социалната група, за 

която тя е предназначена. Основните функции на одита за ефективност на 

изпълнение на програмите са: 

 контролна – проверка на всички разходи, свързани с дейностите и 

мероприятията, заложени в програмата; 

 аналитична – анализ на отклоненията от зададените параметри на 

база причинноследствената връзка и влиянията, за да се разкрият: рисковете 

и факторите, които са действали или действат в момента; анализ на съотно-

шението „разходи/ползи“; 

 за съответствие – проверява се доколко разходите, които са плани-

рани да се направят, са в съответствие с действащото законодателство и раз-

поредбите, свързани с конкретната програма; 

 въздействаща – свежда се до формулиране на препоръки за подоб-

ряване на дейностите по изпълнението на програмата и мерки за преодоля-

ване на слабостите и тяхното проследяване. 
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Одитът за ефективност при изпълнението на програмите се различава 

от финансовия одит по цел, обект, научна основа, методи, критерии за одит 

и доклад. Тези различия следва да се отчитат при неговото планиране, под-

готовка, ресурсно обезпечаване и провеждане. За да има ясно разпределение 

на правомощията и професионализъм на контролните органи при неговото 

изпълнение, се изисква подкрепа на законодателно равнище. 

Понятието „ефективност при изпълнение на програмата“ може да се 

тълкува в икономически, социален, екологичен, инвестиционен и други ас-

пекти. Най-общо при него се сравняват вложените ресурси и получените 

резултати. Последните могат да бъдат количествено и качествено измерими, 

положителни и отрицателни. За целите на програмното бюджетиране са 

важни постигнатите резултатите, затова и одитът за ефективността при из-

пълнението на програмата обхваща и тях, като вниманието е насочено не 

само върху икономическите, а и върху социалните ефекти. От тук произтича 

и проблемът за информационното осигуряване на одита, за да бъде той ре-

зултатен. Системата за оценка, мониторинг, отчитане и проследяване на 

изпълнението на програмата обикновено е изградена така, че да съответства 

на логиката на програмата. Индикаторите за наблюдение и показателите за 

отчитане на предоставените бюджетни средства и направените разходи са 

комбинирани количествено и качествено и са съобразени с отчитането на 

разходите, а не с тяхната ефективност. В тази насока нашата практика може 

да адаптира опита на Франция за набиране и предоставяне на информация за 

изпълнението и резултатите по програмите (вж. табл. 8). 

Таблица 8  

Методология за разработване на показатели за ефективност60 

Позиция Вид цел Пример за цел Пример за показател 

Гражданин Социално- 

икономически 

резултат 

Увеличаване обема на пос-

тъпилите на работа млади 

дипломирали се специалис-

ти 

% млади дипломирани спе-

циалисти, намерили работа 

след 6 месеца от получава-

нето на дипломата  

                                      
60

  Министерство на икономиката, финансите и индустрията на Франция. // 

http://www.minefi.gouv.fr/, 20.01.2016. 

http://www.minefi.gouv.fr/
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Потребители Качество на 

оказаните 

услуги 

Съкращаване на срока за 

издаване на съдебно реше-

ние 

Среден срок за приемане на 

решението 

Средна продължителност на 

съдопроизводството. 

Данъкоплатци Икономическа 

ефективност 

Да се намали стойността на 

администрирането на данъ-

ците 

Разходи за един данъкопла-

тец 

Източник: Министерство на икономиката, финансите и индустрията на 

Франция. // http://www.minefi.gouv.fr 

 

В практиката на публичната администрация е препоръчително при из-

пълнението на програмите да се изгражда система от показатели и индика-

тори на различни равнища, съобразена както с методологията за изготвяне 

на програмата и нейното ресурсно осигуряване, така също с потребностите 

на основните заинтересовани страни от нейните резултатите. По този начин 

ще се съдейства за ефективност на финансовия контрол в различните му 

конкретни форми като одит за ефективност и изпълнение на програмата. От 

своя страна с навременните си и конкретни препоръки институциите, осъ-

ществяващи този вид одит, ще съдействат за последователното прилагане и 

усъвършенстване на програмното бюджетиране, прилагано у нас. 

Полезен за нашата практика е и опитът на администрацията за управ-

ление и бюджети (Office of Management and Budget) – OMB на САЩ61 за 

определяне на рейтинга на програмите. За целта се използва инструмента-

риум за оценка на рейтинга на програмите PART (Program Assessment Rating 

Tool). Според него всяка програма се оценява в четири направления: проз-

рачност на целите и задачите и степен на конкретизация на крайните резул-

тати; стратегическа обоснованост на програмата и нейната перспектива в 

дългосрочен план; въпроси, свързани с финансирането на програмата с бю-

джетни или извънбюджетни средства и тяхното ефективно използване в хо-

да на нейната реализация; краен ефект и оценка на показателите за него и 

обвързването им с крайния резултат от програмата. На базата на направения 

                                      
61

  Администрацията за управление и бюджети (Office of Management andBudget) – OMB на 

САЩ. // http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/index-gpra.; http://www.whitehouse. 

gov/omb/budget/Overview; http://www.whitehouse.gov/omb/ expectmore/ agency/018. 

html/, 20.01.2016. 

http://www.minefi.gouv.fr/
http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/index-gpra
http://www.whitehouse.gov/omb/%20expectmore/%20agency/018.%20html
http://www.whitehouse.gov/omb/%20expectmore/%20agency/018.%20html
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обективен рейтинг на програмите  те се разграничават по вид в седем групи. 

За получилите най-нисък рейтинг програми не означава автоматично да се 

намали финансирането от бюджета, а за програмите с най-висок рейтинг не 

се гарантира преференциален режим. След получаване на оценката за рей-

тинг се дават препоръки за подобрения на програмите. Изисква се за тяхно-

то изпълнение да се докладва в годишния отчет на ведомството. 

Независимо че в нашата практика се ползва рейтинговата система от 

различни министерства и ведомства62, то тя следва да се разработи и прило-

жи на национално равнище, което ще позволи да се уеднаквят критериите за 

оценка на програмите и ще допринесе за добри резултати и при одита за 

ефективност на програмите.  

В най-общ смисъл под ефективен финансов контрол следва да се раз-

бира действен, резултатен, икономичен, базиран на съвременни контролни 

технологии контрол. Ефективността на финансовия контрол в практиката се 

постига както с последователното прилагане на стандарти, добри практики и 

професионализъм, така също и с адекватна, действаща и стабилна законова-

та рамка на държавните институции за финансов контрол на бюджетния 

процес, бюджетните средства и програми. Показатели за измерване на ефек-

тивността на финансовия контрол при изпълнението на бюджетните прог-

рами е препоръчително да се разграничат в следните направления:  

 крайни резултати от дейността на контролните органи като: разкрити 

нарушения и злоупотреби с бюджетни средства; неефективни разходи при 

изпълнение на програмите; отклонения на средства по бюджетни програми; 

 дадени препоръки с цел усъвършенстване на ресурсното обезпеча-

ване, управлението и изпълнението на проект, дейности и мероприятия по 

конкретна програма; 

 проследяване на препоръките и резултатите от предприетите мерки 

за преодоляване на слабости по изпълнението на програмите; 

Постигането на успех от страна на контролните органи в посочените 

направления гарантира не само ефективност, а и превантивност на финансо-

вия контрол, което е изключително важно за изпълнението на бюджетните 

програми.  

                                      
62

  Министерство на образованието и науката. 
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За целта е препоръчително да се изграждат и подържат в действие 

съвременни системи за оценка и мониторинг на изпълнението на програми-

те, които ще предоставят актуална, полезна и надеждна информация както 

за управлението на програмите, така също и за финансовия контрол. Само 

по този начин той ще се превърне в ефективен инструмент за усъвършенст-

ване на програмното бюджетиране по посока прозрачност, отчетност и кон-

трол на бюджетните разходи за постигане на стратегическите цели и соци-

ално-икономическите приоритети на правителството.  

Заключение 

Като се има предвид сравнително кратката история на програмното 

бюджетиране в нашата страна, изследването на неговото състояние, съпътс-

тващите проблеми, ефективността на финансовия контрол на програмите и 

перспективите за развитие следва да се приемат за съвсем навремени. Нап-

равеното проучване на научната литература и натрупаната практика в наша-

та страна в тази област позволява да се направят следните изводи: 

1. Препоръчително е за теорията и практиката да се прецизират основ-

ните понятия, свързани със същността, принципите и инструментариума на 

програмното бюджетиране. 

2. Добрите практики от страни с опит в програмното бюджетиране е 

необходимо не само формално, а осезателно да се впишат както в норматив-

ните актове, така и в практиката на специалистите и изпълнителите по оцен-

ката, мониторинга и одита на програмите. 

3. Все още не са използва потенциалът на финансовия контрол активно 

да съдейства за ефективното протичане на реформите в публичния сектор. В 

тази насока има възможности да се обогати методологията и практиката на 

одита за изпълнението и ефективността на програмите и законодателно да се 

определи ролята и мястото на стратегическия одит в този процес. 

4. Препоръчително е професионалните общности и изследователите на 

проблемите, свързани с програмното бюджетиране, да разработят гъвкави 

системи за оценка, мониторинг и финансов контрол на бюджетните програ-

ми, приложими на национално равнище.  
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5. Последователното прилагане на програмното бюджетиране е пред-

поставка за модерен мениджмънт на публичните финанси, икономическа 

стабилност и социален просперитет на страната ни. 

В заключение е необходимо да се отбележи, че изследователската дей-

ност, свързана със сложната и актуална проблематика на тази разработка, 

следва да продължи в следните насоки: проблеми и решения при изгражда-

нето и използването на системи за оценка и мониторинг на изпълнението на 

бюджетните програми и възможности на ЕRP – системата за усъвършенст-

ване на програмното бюджетиране в нашата страна. 
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Abstract 

Programme budgeting is an effective instrument for contemporary management in 

the public sector. In that respect, in this study there are considered the essential 

characterization, the principles and tools of programme budgeting. There are analysed the 

models used and the issues connected with those. Against the background of the "good 

practices" in programme budgeting of countries such as the USA, New Zealand, France 

and the Netherlands, there is analysed its application in Bulgaria. The practical and 

applied issues focus on information support, the evaluation, monitoring and efficiency of 

financial control for monitoring program execution and the achieved results. 
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DER FINANZKONTROLLE 

Prof. Dr. W. W. Kalyu Donev, 

Hauptass. Dr. Ruslana Dimitrova 

Zusammenfassung 

Die Programmbudgetierung ist ein effizientes Instrument des modernen 

Mаnagements im öffentlichen Sektor. Aus diesem Grund widmet sich die Stidie der 

Untersuchung der wesentlichen Charakteristika, Prinzipien und des Instrumentariums der 

Programmbudgetierung. Die verwendeten Modelle und die damit verbundenen Probleme 

werden analysiert. Vor dem Hintergrund der „bewährten Verfahren“ in der 

Programmbudgetierung in Ländern wie in den USA, Neuseeland, Frankreich und den 

Niederlanden wird dessen Anwendung in Bulgarien untersucht. Im Mitelpunkt als 

Probleme der praktischen Anwendung stehen die Informationsbeschaffung, die 

Bewertung, das Monitoring und die Effizienz der Finanzkontrolle für die Überwachung 

der Umsetzung der Programme und der erreichten Ergebnisse. 
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Резюме 

Программное бюджетирование является эффективным инструментом совре-

менного менеджмента в публичном секторе. В этой связи в разработке рассмотрены 

характеристика, принципы и инструментарий программного бюджетирования. Про-

анализированы применяемые модели и проблемы, с ними связанные. На фоне „хо-

рошей практики“ в программном бюджетировании таких стран, как США, Новая 

Зеландия, Франция и Голландия проанализировано его применение в Болгарии. 

Практико-прикладные проблемы существенно касаются информационного обеспе-

чения, оценки, мониторинга и эффективности финансового контроля за выполнени-

ем программ и обеспечением результатов. 
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Въведение 

Правото на строеж има широко поле на приложе-

ние. От тази гледна точка в това научно изследване е за-

ложен интердисциплинарният подход при неговото разг-

леждане. Независимо от далечния си исторически произ-

ход правото на строеж винаги е било адаптирано към из-

менящите се икономически условия. На тази основа се 

налагат и промени в нормативната материя в областта на 

собствеността и данъчната политика, свързана с нея. 

В условията на пазарен подход при инвестирането, усвояването и зас-

трояването на урбанизираните територии в страната, правото на строеж се 

явява икономически катализатор за обновяване и развитие на дадена тери-

тория. Това обстоятелство е в основата на едно от изискванията, явяващо се 

и ограничително условие при учредяване на право на строеж, а именно – 

новото строителство да не е започнало, преди да е учредено право на строеж 

за конкретния терен. По изключение може да се учреди право на строеж и 

след започване на строежа, но преди завършване на грубия строеж. 
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Практическата реализация на правото на строеж е пряко свързана и за-

виси от устройственото планиране на конкретната територия. Това положе-

ние е залегнало в изискването, че учредяването на право на строеж може да 

се осъществи само тогава, когато има разработен и влязъл в сила подробен 

устройствен план (ПУП). По този начин процедурата по разработване на 

устройствените планове е задача на изпълнителната власт и самият план 

става „гарант“ на правната сделка по учредяване на правото на строеж. Тази 

зависимост се основава на законовото положение, че собственикът на земята 

за строителство и третото лице, в чиято полза се учредява правото на стро-

еж, не могат да се договарят за обем и обхват на бъдещото строителство по-

голям от този, определен от влезлия в сила подробен устройствен план. 

Всички тези обстоятелства определят и инвестиционната привлека-

телност на правото на строеж в условията на пазарна икономика. Инвести-

ционната привлекателност на строителството върху чужда земя условно се 

поражда още от времето на съществуването на Римската държава, когато се 

отчита, че има хора, които притежават финансови средства, но нямат земя за 

строителство. Правото на строеж е икономически стимулатор на строител-

ното предприемачество в пазарни условия, защото създава реални условия 

за изграждане на обекти върху чужда земя, чрез което се задоволяват своев-

ременно нуждите на бизнеса и потребностите на населението. Правото на 

строеж в икономически план се определя като един от положителните мо-

менти на устройственото планиране. 

Горепосоченото провокира за обект в настоящото изследване да се 

приеме правото на строеж. Целта, която си поставят авторите, е да се покаже 

логическата връзка и зависимост между устройствено-икономическата, 

правната и счетоводно-данъчната страна на правото на строеж и неговото 

широко поле на приложение. Авторите защитават тезата, че правото на 

строеж следва обективните и реалните условия, свързани с прилагане на 

основните принципи на пазарната икономика, и на тази база се налага про-

мяна и усъвършенстване на нормативната материя в тази област. 

При правото на строеж правната уредба е продукт на времето и на об-

ществените отношения. През определени периоди доминират администра-

тивните елементи, през други – договорната свобода. Сключването на дого-
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вор за право на строеж, без да има определена постройка, води до по-смели 

теоретични конструкции относно неговия характер на ограничено вещно 

право. Друг факт, който привлича вниманието на специалистите към право-

то на строеж, е, че за разлика от другите вещни права то се явява своеобраз-

на пресечна точка на правото, архитектурата, строителството, градоустройс-

твото, икономиката и др. Изучаването, разбирането и прилагането на някои 

разпоредби, свързани с правото на строеж, предполага познание и връзка в 

тези неправни области. От тук следва, че правото на строеж като норматив-

на уредба непрекъснато се развива, за да отговори на нуждите на общество-

то. 

Авторите изразяват становище, което не се различава съществено от 

това на много други специалисти в тази област, че за правото на строеж мо-

же да се говори в два смисъла: юридически и технически. Тук обаче се 

включва и трети аспект – икономически, като е отчетена неразривната връз-

ка на това право в трите аспекта. При разглеждане на правото на строеж в 

правен смисъл се има предвид учредяването и прехвърлянето на ограничено 

вещно право в чужд поземлен имот. 

Правото на строеж в технически смисъл се явява онази съвкупност от 

предвидените в закона технически правила по спазването на изискванията за 

изграждане на постройката в съответствие с влезлия в сила подробен устройс-

твен план, нейното проектиране и въвеждане в експлоатация. Във връзка с 

това са разгледани специфичните моменти, свързани с учредяването на право 

на строеж съобразно изискванията на Закона за устройство на територията. 

В условията на пазарна икономика и свободна стопанска инициатива в 

строителството правото на строеж, наричано още суперфиция (superficies), 

придобива нова актуалност. То, в съчетание с договора за изпълнение на 

строителни работи, се явява основен механизъм за уреждане на сложните 

отношения в строителния сектор. 

През последното десетилетие е изключително разпространено учредява-

нето на право на строеж срещу обезщетение, като форма за уреждане на взаи-

моотношенията между собствениците на земя за строителство и инвеститорите. 

Спецификата на строителната дейност обуславя нейната силна зави-

симост от пазарната и особено от финансовата и кредитната конюнктура. В 
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условията на икономическа криза се очертават отрицателни прояви и в 

строителния сектор, т.е. неизпълнение на договорните задължения по право-

то на строеж. 

С тази студия авторите не претендират да решат проблемите, свързани 

с прилагането на правото на строеж. Задачата би била изпълнена, ако тя 

послужи като повод за размисъл по законосъобразното прилагане на право-

то на строеж. 

Участието на авторите при написване на студията е следното: 

Проф. д-р Константин Калинков – увод, глава първа и заключение.  

Доц. д-р Бисерка Маринова – глава втора.  

Проф. д-р Надя Костова – глава трета. 

 

Глава първа. Устройствено-икономически аспекти 

на правото на строеж 

 

1.1. Ретроспекция на правото на строеж 

Пазарът на недвижими имоти може да се определи като система от 

икономически и правни отношения, възникващи на основата на взаимодейс-

твието на стоково-паричното обращение. На пазара на недвижими имоти 

стоката е недвижимият имот, защото той е материален, притежава всички 

качества и изисквания на всяка стока от гледна точка на търсенeто и предла-

гането. Това означава, че недвижимият имот може да бъде оценен и да е 

обект на правна сделка. 

Особеното и различното на недвижимия имот като стока е изискването 

той да бъде трайно свързан със земята (абстрахираме се от факта, че позем-

леният имот също представлява недвижима собственост и активно участва 

на пазара на недвижими имоти). Друго задължително изискване при сделки-

те с недвижими имоти е правните сделки да бъдат сключени в писмена фор-

ма и нотариален ред (с изключение на учредяване право на строеж върху 

държавна и общинска собственост, където е предвидено облекчение – доста-

тъчна е писмената форма). 

Характерно е и това, че има правна сделка в областта на недвижимата 

собственост, където се прехвърлят вещни права за недвижим имот, който 
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още не е осъществен. Основание за извършване на такава сделка е суперфи-

цията – правото да се построи сграда върху чужда земя, същата да се държи 

върху нея и да се използва по предназначение. При тази правна сделка на 

пазара на недвижими имоти, която също се реализира по нотариален ред, 

специфичното е, че няма реално създаден недвижим имот и собственикът на 

земята не прехвърля правото си на собственост, а временно (в рамките на 5-

годишния давностен срок) ограничава правото си да строи върху собствена-

та си земя. Чрез правната сделка той прехвърля това право на трето лице. 

Едно от изискванията за реализиране на правната сделка, свързана с правото 

на строеж, е да няма извършено строителство върху терена. Този факт опре-

деля, че се създават условия сделката да има вероятностен характер, т.е. тре-

тото лице може да изпълни строителството, но може и да не го изпълни. 

Суперфицията води своя произход от отдаването в дългосрочен нас-

ледствен наем на държавни земи за застрояване: по подобие на държавата и 

градовете, и робовладелците отдавали по същия начин земи за застрояване1. 

Тя е вещно право, по силата на което едно лице може да използва повърх-

ността на поземления имот и да строи върху нея. „Суперфицията е възник-

нала от договорите за дългосрочен наем, с които градовете отдавали на 

безимотните граждани общински места за застрояване. По-късно такива 

договори започнали да се сключват и между частни лица“.2 

Суперфициарът (наемателят по такъв договор) придобивал от този до-

говор вещното право – суперфиция, което му давало власт най-широко да 

използва повърхността на наетия имот и специално да строи върху нея и да 

използва сградата. Постройката, още при строителството, ставала собстве-

ност на собственика на земята. Суперфициарът можел да прехвърля своето 

вещно право на трето лице и да го залага. След смъртта му правото не се 

погасявало, а минавало върху наследниците му. Той бил длъжен да плаща на 

собственика на земята определен уговорен наем. При неплащане в период от 

две години се извършвало погасяване на суперфицията. Собственик на сгра-

дата винаги бил собственикът на земята, върху която била построена сграда-

та, чрез договор за суперфиция. 

                                      
1
  Андреев, М. Римско частно право. София: Софи-Р, 1993. 

2
  Венедиков, П. Записки по римско право. София: Проф. П. Венедиков, 1999. 
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Още по време на Римската държава се извършва отдаване на поземлени 

имоти на частни лица чрез дългосрочен наем. По това време хората стигат до 

извода, че при висока концентрация на частна поземлена собственост на ти-

туляря (дори и на цялото му семейство) е много трудно да управлява ефек-

тивно всички поземлени имоти, които притежава.  На основата на правото за 

разпореждане още тогава се създава възможност за разширяване на кръга от 

правни субекти, които да могат практически да осъществяват икономическото 

функциониране на поземлената собственост. Икономическата необходимост 

да се решат проблемите на обезземлените, както и на тези, които притежават 

финансови средства, но нямат строителни терени, налага уреждането на раз-

лични форми за разпределение на правомощията между правните субекти. 

Част от тях римското право регулира като право на строеж. 

„Правната уредба на правото на строеж върху чужда земя е била по-

родена от необходимостта да се създаде по-широка възможност за използ-

ване на държавните земи. Отдаването чрез дългосрочен наем на такива 

земи от длъжностните лица (цензори и квестори), на които било възложено 

да оперират с тях, разрешавали на наемателите да построят жилищни или 

стопански сгради. Според принципа на приращението постройките би след-

вало да станат собственост на държавата, като еманация на римския на-

род – собственик на публичната земя. Такова решение обаче би ликвидирало 

всякакви стимули за застрояване и извършване на подобрения на поземлени-

те имоти и затова на суперфициарите, придобили правото на строеж, била 

дадена владелческа защита, в т.ч. дори срещу собственика – държавата. На 

практика е била дадена закрила, почти равна на защитата на собственика 

на поземления имот. Все пак суперфицията си останала ограничено вещно 

право, независимо че нейният носител можел да използва земята по най- 

ефективния за него начин. Носителят на правото на строеж нямал право на 

разпореждане, т.е. да прехвърли суперфицията на трето лице, и можел за 

бъде лишен от нея, ако не си плаща определения за целта наем” 3.  

С течение на времето периодичните плащания били заменени с брутна 

сума, равна на пет до седем годишни наема. Правото на строеж започнало да 

се възприема като нещо много близко до правото на собственост върху зе-

                                      
3
 Чолов, Р. Римското частно право. София: Сиела, 2000, с. 105. 
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мята, на което не можело да бъде противопоставяно. Независимо от това 

интересите на суперфициара до голяма степен били защитени. Той получил 

право на задържане спрямо собственика на земята по отношение на пост-

ройките и подобренията. Суперфициарът можел да откаже да напусне имо-

та, докато разходите и загубите му не били възстановени по най-високата 

пазарна тарифа. Постепенно всички тези права били пренесени и върху слу-

чаите на частно отдаване на поземлените имоти за застрояване, като право 

на строеж, което в по-късен период получило широко разпространение, осо-

бено при покритите градски имоти и основно при жилищното строителство. 

Суперфицията може да се възприеме и като разделяне на собственост-

та върху земята и върху постройката. В Закона за имуществената собстве-

ност и сервитутите (ЗИСС)4 се е съдържал текст, който определял, че всички 

постройки, насаждения и работи, направени отгоре (над) или отдолу (под) 

земята, се приемало, че са направени от собственика на земята и му при-

надлежат докато не се докаже противното. Доказване на противното било 

възприето от текстове в законодателствата на Франция и Италия, което оз-

начавало, че те може да са собственост и на друго лице, а от тук следвало, че 

съществува правото на суперфиция. 

Това право за пръв път в нашето законодателство е уредено в Закона 

за собствеността (ЗС), в частта „собственост върху постройката“5, а коре-

ните му са още в римското право, откъдето се е запазил терминът „суперфи-

ция“. Учредителят на това ограничено вещно право се нарича „суперфици-

ант“, а преобретателят – „суперфициар“. През последните години в законо-

дателната материя и специализираната литература то обикновено се нарича 

„право на строеж“.  

Преди Първата световна война суперфицията е почти неизвестна в 

практиката. След Втората световна война тя добива много голямо разпрост-

ранение, поради факта че държавата не е искала да отстъпва на частни лица 

собственост върху поземлени имоти, а им давала само суперфиция – право 

на строеж.  

                                      
4
  Закон за имуществената собственост и сервитутите от 27.01.1904 г. 

5
  Закон за собствеността. // ДВ, №92, 16.11.1951, в сила от 17.12.1951, посл. изм. и доп. 

ДВ, №107, 24.12.2014, в сила от 31.12.2014. 
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Суперфицията може да бъде учредена в по-широк и в по-тесен обем. 

Преди влизане в сила на ЗС, ако в акта за учредяване на право на строеж не 

били посочени ограничения, суперфициарят е можел да строи неограничено 

и да използва земята също неограничено. При сега действащия ЗС третото 

лице, получило право на строеж, може да използва мястото „колкото е не-

обходимо за използване на постройката според нейното предназначение“, 

но по-нататък в ЗС се добавя, че това е така „освен ако в акта, в който му е 

отстъпено правото на строеж, не е уговорено нещо друго“. 

Според П. Венедиков  „при пълната суперфиция  правното положение 

на суперфициаря се различава от положението на собственика на земята 

само на думи, защото той може да използва имота всъщност неограниче-

но”6. В този текст ученият се позовава на мнението на много автори от 

Франция и Италия, които разглеждат суперфицията като право на собстве-

ност върху постройката, отделно от собствеността на земята. Венедиков  

заключава, че те не отразяват факта, че съществуването на това право на 

собственост има за предпоставка съществуването на право да се държи пос-

тройката върху чужда земя и че това право може да съществува и преди 

строителството да е изпълнено. 

Право на строеж в нашето законодателство е регламентирано основно 

в Закона за собствеността (ЗС), Закона за държавната собственост (ЗДС), 

Закона за общинската собственост (ЗОС), Закона за устройство на територи-

ята (ЗУТ) и Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Според Ал. 

Джеров „правото на строеж е ограничено вещно право върху чужд позем-

лен имот, по силата на което едно лице може да построи или да придобие 

чрез правна сделка и да държи собствена сграда в чужд поземлен имот“7. 

В този случай един правен субект е собственик на земята, а друг или други 

лица – на постройката. Собственикът на земята запазва своите права върху 

нея, а придобилият право на строеж има свои самостоятелни права върху 

построената на чуждата земя сграда. Двете права на собственост съществу-

ват едновременно, паралелно, независимо едно от друго. Собственикът на 

                                      
6
  Венедиков, П. Ново вещно право. София: Проф. П. Венедиков, 1999. 

7
  Джеров, Ал. Вещно право. София: Паралакс, 2001. 
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земята няма никакви права върху сградата, а собственикът на сградата няма 

право на собственост върху земята. 

Съгласно разпоредбите на ЗС има две положения относно правото на 

строеж. В единия случай собственикът на земята отстъпва на трето лице 

правата да построи върху неговата земя сграда, върху която третото лице 

придобива правото на собственост. В другия случай – собственикът на пост-

роената сграда може да прехвърли на трето лице правото на собственост 

върху самостоятелен обект, без собствеността върху земята, а само правото 

на строеж върху поземления имот. 

1.2. Зависимост на правото на строеж от устройственото планиране 

Правото на строеж е свързано с изискването строежът в чуждия по-

землен имот да не е извършен. Това изискване определя неговата силна за-

висимост от устройственото планиране. За да има законово отстъпване на 

право на строеж, е необходимо да се спазят следните условия:  

- Право на строеж може да се отстъпва само върху конкретен поземлен 

имот. По принцип то може да бъде отстъпено върху всеки урегулиран по-

землен имот (УПИ) в строителните граници на населеното място. Право на 

строеж не може да бъде учредено върху урегулирани поземлени имоти, 

представляващи публична държавна и публична общинска собственост. 

- Собственикът (съсобствениците) на урегулиран поземлен имот е 

единственият правен субект, който има законово право да учреди правото на 

строеж. Тази възможност на собственика на урегулирания поземлен имот се 

основава на правото му да се разпорежда със собствеността си. 

- Собственикът на урегулирания поземлен имот не е свободен да учре-

дява право на строеж в обем, какъвто той желае. Това негово право е огра-

ничено в обществен интерес, изразен чрез влезлите в сила устройствени 

планове за конкретното населено място, където се намира конкретният по-

землен имот. Поради този факт отстъпеното право на строеж за конкретен 

урегулиран поземлен имот не може да бъде по-голямо по обем от допусти-

мото в него застрояване на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) 

съгласно ЗУТ. При неспазване на това условие се създава реална възмож-

ност правната сделка, свързана с отстъпеното право на строеж, да стане ни-
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щожна по силата на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), т.е. собст-

веникът на земята няма право да надвишава вещните права, които има. Обе-

мът и видът на ограниченото вещно право – право на строеж – са свързани с 

предвижданията на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) и работния уст-

ройствен план (РУП) или друг влязъл в сила подробен устройствен план. По 

силата на ЗУТ подробните устройствени планове на населеното място опре-

делят какъв е максималният обем за застрояване във всеки конкретен урегу-

лиран поземлен имот. Затова както обемът, така и точното местоположение 

на допустимото застрояване, а от тук и правото на собственика на урегули-

рания поземлен имот да учреди право на строеж, са задължително определе-

ни от устройственото планиране. Съобразно тези правила, ако в правната 

сделка за отстъпено право на строеж изрично не е уточнен обемът на бъде-

щото строителство, се възприема, че третото лице, в чиято полза е учредено 

правото на строеж, има законово основание да построи всичко, което е до-

пустимо към момента, съобразно предвижданията на влезлия в сила подро-

бен устройствен план. 

- Право на строеж може да се отстъпва само за построяване на самос-

тоятелен обект в чужда земя (урегулиран поземлен имот). Това изискване 

произтича от правната последица на учреденото ограничено вещно право – 

право на строеж. След осъществяването на строителството същото се транс-

формира в право на собственост върху новопостроения обект. 

- Отстъпеното право, от страна на собственика на земята да се строи 

върху нея, за да се нарече право на строеж, не трябва да има извършено как-

вото и да е строителство в урегулирания поземлен имот, в който то се отс-

тъпва. Изключение се допуска, ако се отстъпва право на строеж за самостоя-

телна постройка извън основната сграда (основно застрояване) за изгражда-

не на отделен гараж, магазин, работилница и др., т.е. за допълващо застроя-

ване. 

Ако урегулираният поземлен имот е с параметри, по-големи от изис-

куемите минимални параметри, съгласно ЗУТ и влезлия в сила подробен 

устройствен план, се предвижда възможност и се допуска изграждането на 

две и повече сгради – представляващи основно застрояване. За всяка една 

отделна сграда се сключва отделен самостоятелен договор за отстъпено пра-
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во на строеж, независимо че собственикът на урегулирания поземлен имот е 

един и същ субект. В този случай третото лице, в чиято полза е учредено 

правото на строеж, не може да използва целия потенциал на земята за строи-

телство, а само обема за конкретния обект, предвиден във влезлия в сила 

подробен устройствен план. Това състояние не изключва възможността соб-

ственикът на такъв урегулиран поземлен имот да учреди отстъпено право на 

трето лице за всички планирани обекти в обем, предвиден във влезлия в си-

ла подробен устройствен план.  

Всички тези условия определят зависимостта на собственика на урегу-

лирания поземлен имот от действията и решенията на местната изпълнител-

на власт, свързани с възлагането, одобряването и влизането в сила на под-

робните устройствени планове, регламентиращи законовите възможности за 

реализиране на правото на строеж. Липсата на тази процедура прави невъз-

можно реализирането на правото на строеж. 

Съгласно ЗУТ правото на строеж в поземлен имот се учредява в съот-

ветствие с влязъл в сила подробен устройствен план или виза за проектира-

не, издадена от главния архитект на общината (района) в предвидените от 

закона случаи. Правото на строеж на сграда или част от нея може да бъде 

предмет на прехвърлителна сделка от момента на учредяването му до за-

вършване на сградата в груб строеж. След завършване на сградата в груб 

строеж, констатирано с протокол на общинската (районната) администра-

ция, предмет на прехвърлителна сделка може да бъде построената сграда 

или самостоятелни части от нея. 

Надстрояване и пристрояване на съществуваща сграда в режим на 

етажна собственост се разрешава от страна на местната изпълнителна власт, 

въз основа на договор за учредяване на право на надстрояване или пристро-

яване със собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма 

и декларация-съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собст-

веници на етажната собственост. Правото на надстрояване и пристрояване 

се явяват разновидност на суперфицията, но за разлика от правото на строеж 

се запазва съществуващата сграда, която се надстроява или пристроява съ-

образно предвижданията на влезлия в сила подробен устройствен план за 

района, където се намира недвижимият имот.  
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В случаите, когато държавата или общината е съсобственик на урегули-

рания поземлен имот, договорите по отстъпеното право на строеж, надстроя-

ване или пристрояване се сключват в писмена форма. При положение че дър-

жавата или общината е собственик на имот в сграда в режим на етажна собст-

веност, съгласието се дава в писмена форма. Условията и редът за сключване 

на договорите за отстъпено право на строеж от страна на държавата и общи-

ните, както и за даване на съгласие, са определени в Правилника за приложе-

ние на ЗДС и ЗОС. 

Нов момент в областта на приложение на суперфицията са последните 

изменения на ЗУТ, чрез които се допуска реализиране на право на подстро-

яване8, т.е. изграждане на обект или съоръжение под земята. Това решение е 

продиктувано от необходимостта по-пълноценно и ефективно да се използва 

селищната територия за различни потребности и цели. Текстовете в ЗУТ 

определят, че строеж в чужд поземлен имот и строеж под повърхността на 

земята в чужд поземлен имот имат право да извършват и лицата, в полза на 

които е издадена заповед за прокарване на отклонения от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура. Учредяването става с писмен 

договор между собствениците на поземлените имоти с нотариална заверка 

на подписите. В случаите, когато не е постигнато съгласие между собстве-

ниците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономи-

чески нецелесъобразно, правото за прокарване се учредява със заповед на 

кмета. С подробни устройствени планове може да се предвижда застрояване 

под и над улици и на други открити пространства. Собствениците на строе-

жите под или над улиците и другите открити пространства са длъжни да 

осигуряват възможност за безпрепятствена експлоатация и поддръжка на 

обектите и съпътстващата ги инженерна инфраструктура. 

Устройственото планиране в нашата страна е визирало и решавало 

проблемите на селищната територия на ниво терен и над терен, като това 

под терена се е свързвало с основите на сградата, с устойчивостта на конст-

рукцията и носимоустойчивостта на съоръжението. Допускането на право на 

подстрояване (под ниво терен) представлява обратен вариант на правото на 

строеж, при който сградата е над земята, в този случай обектът е под земята. 

                                      
8
  Закон за устройство на територията. // ДВ, №61, 2007 (от чл.182 до чл. 188 вкл.). 
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Не може да се възприеме за подстрояване подземен етаж на сграда, построе-

на чрез право на строеж, защото той се явява неразделен елемент от общото 

архитектурно-конструктивно решение на сградата. 

Собственикът на поземления имот, чрез инвестиционен проект, може 

да поиска от местната изпълнителна власт да му разреши изграждане на 

обект за определени нужди, като за целта използва право на подстрояване. В 

този случай собственикът трябва да знае, че силно са ограничени възмож-

ностите му за изграждане на конкретни обекти, които при право на строеж 

биха били допуснати от изпълнителната власт. Това са обекти в областта на 

жилищното строителство, обслужващата сфера, образованието, здравеопаз-

ването и др., за които контролните органи не биха издали разрешение за 

ползване, ако обектът е изграден под ниво терен. 

Независимо от тези ограничителни условия законовата възможност за 

подстрояване създава условия за повишаване на икономическия интерес към 

урегулираните поземлени имоти. Авторът подкрепя тезата за създаване на по-

пълноценни възможности за усвояване на урегулираните поземлени имоти, в 

т.ч. и възможността за изграждане на обекти под земята. Потвърждение на 

своята теза намира в становището на Ал. Джеров: „Правото на подстрояване 

е ограничено вещно право върху чужда вещ. То се учредява от собственика 

на един поземлен имот в полза на трето лице, по силата на което то има 

право да осъществи строеж на самостоятелен обект под нивото на приле-

жащия терен (под повърхността на земята), да придобие правото на собс-

твеност върху този новопостроен обект и правото да го държи в чуждия 

поземлен имот“,9 а също и в твърдението на Стоян Ставру: „Правото на 

строеж под повърхността на земята представлява възможност за изграж-

дането на постройка под повърхността на земята съгласно предвиждания-

та на влязъл в сила подробен устройствен план или виза за проектиране. Уп-

ражняването на правото на строеж за изграждането на подземни строе-

жи не трябва да влошава условията за ползване и за застрояване на позем-

лените имоти на повърхността“10. Според Ставру трябва да се разграничава 

                                      
9
  Джеров, Ал. Цит. съч., 2001, с. 177. 

10
  Ставру, Ст. Въпроси на българското вещно право. София: Фенея, 2008, с. 325. 
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правото на подстрояване от правото на строеж под повърхността на земята. 

„Ако правото на строеж под повърхността на земята дава възможност да 

се строи под повърхността на земя, върху която няма извършено строител-

ство или независимо от наличието на такова, то правото на подстрояване 

предполага наличието на вече изградена сграда. Подобно на правото на над-

строяване, пристрояване и дострояване, правото на подстрояване предс-

тавлява право на промяна в обемно-пространствените параметри на вече 

съществуваща постройка. Въпросът, дали това е фактически възможно, е 

от техническо естество и отговорът му във всеки конкретен случай не след-

ва да изключва по принцип юридическата възможност за учредяване на пра-

во на подстрояване“.11 

1.3. Инвестиционна привлекателност на правото на строеж 

Инвестиционната привлекателност на строителството върху чужда зе-

мя условно се е породила още от времето на съществуването на Римската 

държава, когато бил отчетен фактът, че има хора с финансови средства, но 

непритежаващи земя за строителство. Правото на строеж е икономически 

стимулатор на строителното предприемачество в пазарни условия, защото 

създава реални условия за изграждане на обекти върху чужда земя, като по 

този начин се задоволяват своевременно нуждите на бизнеса и потребности-

те на населението. Правото на строеж в икономически план е от положител-

ните моменти на устройственото планиране. Независимо че в член 17 на 

основния закон – Конституцията „частната собственост е неприкоснове-

на“12, чрез устройственото планиране в обществен интерес се извършва 

процес на ограничаване на частната поземлена собственост, а именно: 

- Поземленият имот се урегулира чрез плана за регулация и му се при-

дават параметри, даващи възможност за стройна организация на застрояване 

в селищната територия. 

- Устройственото планиране определя ограничителните и задължител-

ните линии на застрояване, което означава, че собственикът на земята, неза-

висимо че тя е негова частна собственост, не може да я застроява максимал-

                                      
11

  Ставру, Ст. Цит. съч., 2008, с. 329. 
12

  Конституция на Република България. // ДВ, №56, 13.07.1991. 



73 

но по собствено желание, а е ограничен от влезлия в сила подробен устройс-

твен план. 

- Задължителните градоустройствени показатели – плътност и интен-

зивност на застрояване – чрез влезлите в сила подробни устройствени пла-

нове определят съвсем точно допустимия максимален обем на бъдещото 

застрояване, който се явява и предмет на договора за учредяване на право на 

строеж между собственика на урегулирания поземлен имот и третото лице, 

получаващо това ограничено вещно право. 

Последното условие представлява основния икономически интерес 

към правото на строеж както от страна на собственика на урегулирания по-

землен имот, така и на третото лице, в чиято полза то се учредява. Собстве-

никът на земята, на основата на допустимия нов обем на застрояване съг-

ласно влезлия в сила подробен устройствен план, повишава потенциала на 

поземления си имот, което вече се явява не ограничителен, а положителен 

момент от страна на действието на устройственото планиране. Чрез използ-

ването на правото на строеж собственикът на земята има възможност да 

увеличи недвижимата си собственост на основата на по-голямата разгъната 

застроена площ (РЗП), която ще се получи чрез реализиране на бъдещото 

строителство от страна на трето лице. Третото лице, на което се отстъпва 

право на строеж, има реална възможност да построи нов обект върху чужда 

земя и чрез правни сделки да прехвърли отделни самостоятелни обекти от 

него на пазара на недвижими имоти. 

Чрез влезлия в сила подробен устройствен план се създават условия, 

които определят еднопосочност на икономическия интерес както на собст-

веника на земята, така и на третото лице, в чиято полза се учредява това ог-

раничено вещно право. Съвсем условно казано, на основата на „старата 

недвижима собственост” се създава „нова недвижима собственост“. Точ-

но разликата в разгъната застроена площ между „старата“ и „новата“ 

недвижима собственост представлява инвестиционната привлекателност на 

правото на строеж. Времето за създаване на новия обект е период на дейст-

вие на правото на строеж, който има давностен срок – 5 години, в който тре-

тото лице получава това право и трябва да изгради обекта най-малко в груб 

строеж. 
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За начален момент за действие на правото на строеж се счита датата на 

сключване на нотариалния акт за учредяване право на строеж върху недви-

жим имот срещу задължение за построяване на сграда. Изискването в петго-

дишен срок да бъде изпълнен най-малко грубия строеж е свързано със Зако-

на за кадастъра и имотния регистър, където е записано, че „ недвижим 

имот-обект на кадастъра е: поземлен имот; сграда, включително изграде-

на в груб строеж; самостоятелен обект в сграда” 13. 

При неизпълнение на това задължение по договора от страна на трето-

то лице собственикът на земята си връща всички права и придобива това, 

което е създадено до момента, т.е. връща си правото да построи върху собс-

твената си земя отстъпеното на трето лице. Давностният срок от пет години 

гарантира икономическия интерес на собственика за постигане на изпълне-

ние на повишения потенциал на поземления му имот. При неизпълнение на 

строителството възстановяването на правото му да строи също гарантира 

икономическия му интерес. Тези моменти са в основата на вземане на ин-

вестиционно решение от страна на собственика на земята да учреди право на 

строеж на трето лице за изпълнение на строителството.  

База за инвестиционен интерес към конкретен урегулиран поземлен 

имот (свързан с учредяване на право на строеж) представлява т. нар. в специ-

ализираната литература „рентираща площ“. Практически тя е определена от 

ограничителните линии на застрояване. Независимо че собственикът на земя-

та за строителство (урегулиран поземлен имот) участва на пазара на недви-

жими имоти с площта на целия урегулиран поземлен имот, поради факта че 

при нискоетажно жилищно строителство има законови сервитути (отстояния 

от съседните поземлени имоти и улично регулационната линия), същите ог-

раничават собственика от възможността за пълно застрояване на УПИ. От 

тази гледна точка реална база за инвестиционен интерес относно бъдещо 

строителство на обект в УПИ представлява неговата „рентираща площ“. Та-

зи площ е получила наименованието „рентираща“, защото съобразно нея 

инвеститорът може да направи изчисления за необходимите инвестиции за 

построяването на обекта и тяхната възвръщаемост във времето. Това е въз-

можно, тъй като на основата на рентиращата площ се определят основните 

                                      
13

  Закон за кадастъра и имотния регистър. // ДВ, №34, 25.04.2000. 
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градоустройствени показатели – плътност и интензивност – представляващи 

отправна точка при изготвяне на договора за право на строеж. 

При сключването на договора за учредяване право на строеж както 

собственикът на земята за строителство (УПИ), така и третото лице, на кое-

то се учредява това ограничено вещно право, задължително трябва да се 

съобразяват с предвижданията на влезлия в сила подробен устройствен 

план. Ако страните по договора превишат правата си, нотариалният акт за 

учредяване на право на строеж върху недвижим имот срещу задължение за 

построяване на сграда може да бъде недействителен. 

Договорът за учредяване право на строеж срещу построяване на гото-

ви обекти и свързаното с него обезщетение се реализира основно на базата 

на определената в архитектурния проект на сградата разгъната застроена 

площ, която представлява фиксирана величина и се явява основа при съста-

вяне на договора и постигане на съгласие между двете страни. 

Подробният устройствен план и архитектурният проект на бъдещата 

сграда се явяват база и гаранция за икономическите интереси на двете страни 

при сключване на договора за право на строеж, защото те са част от утвърдена-

та технология за разработване на устройствени планове, които задължително се 

утвърждават от местната изпълнителна власт съгласно текстовете на ЗУТ. Точ-

но задължителният характер на процедурата по разработване, утвърждаване и 

влизане в сила на устройствените планове и свързаните с тях проекти за строи-

телство определя обема, начина и характера на новото строителство, които се 

явяват задължителна основа при сключване на договора за право на строеж. 

На пазара на недвижими имоти правото на строеж се явява специфична 

стока, защото е налице договор, свързан с реализирането на бъдещо строителс-

тво, чийто обем и характеристика са заложени във влезлия в сила подробен 

устройствен план, включващ конкретния урегулиран поземлен имот. Това обс-

тоятелство позволява да се определи рентиращата площ, да се изчислят парич-

ните потоци във времето и да се отчете възвръщаемостта на инвестициите в 

бъдещото строителство. Архитектурният проект фиксира обема на бъдещото 

строителство и представлява основа за договора между собственика на земята и 

третото лице, в чиято полза се учредява право на строеж. Фиксираната площ и 

обем се явяват гаранция за постигане на икономическия интерес на страните по 
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договора за право на строеж, без да е материализиран обектът. С нотариалния 

акт за упражняване на право на строеж върху недвижимия имот срещу задъл-

жение за построяване на сграда третото лице, в чиято полза е учредено ограни-

ченото вещно право, получава реално правото на строителство върху чужд по-

землен имот, което, както вече се посочи, трябва да се материализира в рамките 

на петгодишен давностен срок, най-малко до състояние на груб строеж. 

Специфичният характер на стоката право на строеж на пазара на недви-

жими имоти се състои в това, че за разлика от другите правни сделки с недви-

жими имоти, където има създаден реален обект – недвижим имот, който е ре-

ална стока на пазара на недвижими имоти със своите площни и обемни пара-

метри (представляващи база за определяне на цената) – при правото на строеж 

липсва реалният недвижим имот, а само идеята за неговата бъдеща реализация. 

Правната сделка за покупко-продажба на недвижим имот представлява 

прехвърляне на вещни права от продавача на купувача. Точно предметът на 

правната сделка създава условия същата да се извърши с правото на строеж от 

гледна точка на това, че се прехвърлят вещни права относно бъдещо строителс-

тво. Разликата от обикновените сделки с недвижими имоти е, че при правната 

сделка, свързана с право на строеж, се прехвърлят вещни права за недвижим 

имот, който още не е създаден, но е фиксиран и регламентиран от местната 

изпълнителна власт чрез действието на подробните устройствени планове. 

Правото на строеж създава реални условия за развитие на строителния 

бизнес и възможност за постоянно обновяване на селищната територия. 

Практически това означава, че ако не съществуваше възможността за реали-

зиране на строителство чрез право на строеж, би трябвало да се изчака да 

изтече експлоатационният срок на сградата, т.е. тя да се амортизира, за да 

бъде съборена и на нейно място да се построи нова сграда. Чрез правото на 

строеж се създават условия във всеки момент, при постигнат баланс на ико-

номическите интереси между собственика на земята и инвеститора, да се 

реализира бъдещото строителство, регламентирано в определен обем от 

страна на устройственото планиране.  

След като се постигне икономическо, т.е. финансово съгласие между 

собственика на земята и инвеститора, е необходимо материализиране на ин-

вестиционното намерение. Основа за това е учредяването на договор за право 
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на строеж. Тези договорни взаимоотношения между двете страни се явяват 

правната страна на процеса и са разгледани в част втора от изследването. 

 

Глава втора. Правни аспекти на правото на строеж 

 

2.1. Основни характеристики на правото на строеж 

Правото да се построи сграда може да се разглежда като проява на 

вещното право на собственост и представлява елемент от разпоредителната 

власт на титуляра му. Собствеността върху постройката „следва“ собстве-

ността върху терена по силата на правилото на чл. 92 от Закона за собстве-

ността, уреждащо т.нар. „приращение“ на всичко, трайно прикрепено към 

земята. Текстът предвижда, че за да се изключи приложимостта на този 

принцип, е необходимо да е уговорено нещо друго. Няма ли специална до-

говореност, собственикът на терена ще придобие и собствеността върху изг-

радената постройка от всяко друго лице.  

„Правото на строеж може да се определи като самостоятелно вещно пра-

во върху чуждо мястото, по силата на което обладателят му може да построи (и 

възстанови) определена сграда в това място и да я притежава в собственост, 

отделна от собствеността върху земята, като използва незастроената част от 

мястото за стопанисването на сградата според нейното предназначение“14. 

От понятието за право на строеж могат да се извлекат и неговите ос-

новни характеристики15. Правото на строеж е: 

1. Субективно вещно право – право на носителя му да упражнява пра-

вомощията – елементи от съдържанието му, като упражнява въздействие 

върху недвижим имот и изисква от другите правни субекти, при условията 

на равнопоставеност, съобразяване с това право (притезателно право). Пра-

вото на строеж може да бъде защитено както с всички вещни искове за за-

щита на собствеността, така и с всички искове за вреди и загуби16. 

                                      
14

  Василев, Л. Българско вещно право. София: 2001, с. 330. 
15

  Важно практическо значение както за правната характеристика, така и за съдържа-

нието на правото на строеж, има тълкувателно решение №33 от 19.IV.1971 г. по гр. д. 

№11/71 г., ОСГК.  
16

  Тълкувателно решение №33 от 19.IV.1971 г. по гр. д. № 11/71 г., ОСГК. 
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2. Абсолютно право – противопоставимо е на всички правни субекти, 

включително публичните, и самия собственик на земята, за разлика от обли-

гационните права, които имат задължителна сила само срещу конкретни 

лица, участващи в правоотношението.  

3. Ограничено вещно право (по-тясно като съдържание и обем от пра-

вото на собственост върху същия имот). 

4. Право, което се учредява в полза на лице, различно от собственика 

на земята. 

5. Право, което не се учредява с оглед на личността на преобретателя 

му – не е лично право, за разлика от вещното право на ползване.  

6. Прехвърлимо право – това дава възможност за сключване на сделки 

с него след учредяването му. 

7. Наследимо право – не се погасява със смъртта на носителя му. 

8. Делимо право – доколкото се съблюдават техническите изисквания. 

9. Вещна тежест – „следва вещта“, независимо от промяната в титуля-

ра на правото на собственост върху земята. 

2.2. Съдържание на правото на строеж 

Суперфицията включва няколко правомощия на носителя й, които са 

елементи на съдържанието на правото на строеж: 

1) Право да се строи в чужд имот 

Освен класическото съдържание на суперфицията (право да се построи 

сграда в чужд имот) до същия ефект се стига и когато собственикът на земя-

та прехвърли собствеността на вече изградена постройка, съответно – на 

част от нея. В такъв случай обаче се прехвърля и съответна идеална част или 

от правото на собственост, или от правото на строеж върху терена. 

2) Право да се придобие изключително право на собственост вър-

ху постройката 

Както беше посочено, това е изключение от правилото, че собстве-

ността върху построеното следва собствеността върху земята (по прираще-

ние). При това тази собственост върху постройката е пълна и не поражда 

съсобственост между носителя и учредителя на суперфицията. 
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3) Право да се използва чуждата земя (квазивладение) 

Учреденото право на строеж създава задължение на собственика на 

терена да допусне самото извършване на строителството в имота си, като 

търпи неудобствата от това – често върху целия терен, а не само в рамките 

на строителната площадка. Собственикът на терена не може да откаже на 

суперфициара ползване на земята не само в процеса на извършване на стро-

ителство или наложил се ремонт, но също така и за преминаване или по друг 

начин, доколкото това е свързано с използването на сградата, при това – 

съобразно с нейното предназначение.  Трябва да се подчертае, че по силата 

на чл. 64 от Закона за собствеността е допустимо да се договори и ползване 

на земята в по-широк смисъл. Някои правни анализатори дори виждат прав-

на възможност да се свърже ползването на паркоместа с правото на ползване 

на земята от суперфициара, което да замести липсата на нормативно реше-

ние на този въпрос и съществуващото към момента непризнаването на пар-

коместата за самостоятелен обект на вещни права. 

4) Право на разпореждане и наследяване 

Всяко от тези правомощия на носителя на правото на строеж в своята 

съвкупност е неотменима част от съдържанието на суперфицията и не може да 

бъде договорно ограничено или отменено – такава клауза би била нищожна. 

Законово е предвидено едно ограничение на правото на разпореждане – при 

продажба на трето лице на вече изградената постройка се изисква спазване 

на процедурата по чл. 33 от Закона за собствеността (право на изкупуване – 

в случая в полза на собственика на земята). С оглед на гореизложените пра-

вомощия на суперфициара могат да се очертаят и задълженията на собстве-

ника на земята, който учредява правото на строеж. Извън самото учредяване 

на суперфиция и осигуряване на достъп/ползване на терена съдебната прак-

тика приема, че дори в хипотезата на учредяване на право на строеж срещу 

изграждане на готови обекти, ако не са поети от собствениците на земята 

изрично в договора задължения за започването на строежа, те трябва да бъ-

дат извършени от суперфициара.17 

 

 

                                      
17

  TP №1 от 04.05.2012 г. по т.д. №1/2011 г., ОСГК на ВКС. 
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2.3. Правни средства за възникване на правото на строеж 

Най-често суперфицията се учредява чрез правна сделка – продажба, 

дарение, замяна, прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане, учре-

дяване на право на строеж срещу задължение за построяване на готови обек-

ти. Учредителят трябва да отговаря на изискванията, поставяни при всяко 

прехвърляне на вещни права върху недвижим имот: да докаже правото си на 

собственост върху земята и да установи наличие на правоспособност за 

сделката, съответно – на представителна власт. 

Трябва да се подчертае, че сделки с правото на строеж, след като е дос-

тигнат „груб строеж“, са нищожни предвид разпоредбата на чл. 181 от ЗУТ – 

след този строителен етап правото на строеж престава на съществува и въз-

никва право на собственост върху обекта. 

Учредяването на вещно право на строеж спада към разпоредителните 

действия (според тълкувателно решение №91 от 01.10.1974 г. по гр.д. 

№63/1974 г., ОСГК на ВС): това са такива действия, които водят до промяна 

– прехвърляне, видоизменяне, ограничаване или прекратяване на вещното 

право на собственост – и които излизат вън от пределите на обикновено уп-

равление. 

Разпоредителният характер на правното действие по учредяване на 

правото на строеж има няколко важни последици: 

- необходимо е участие в сделката (лично или чрез представител) на 

всички съсобственици на земята, като е неприложимо правилото на чл. 32, 

ал. 1 от Закона за собствеността за вземане на решение с мнозинство на съ-

собствениците, притежаващи повече от половината от правото на собстве-

ност върху общата вещ (в случая – недвижим имот); 

- при продажба на идеална част от притежавано в режим на съсобстве-

ност право на строеж е необходимо спазване на процедурата по чл. 33 от 

Закона за собствеността, свързана с правото на изкупуване на останалите 

съсобственици; 

- формата на пълномощното на представлявания учредител е писмена, 

с нотариална заверка на подписа и на съдържанието (изискване на чл. 37 от 

Закона за задълженията и договорите).  
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Формата на сделките е нотариален акт предвид императивната прав-

на норма на чл. 18 от Закона за задълженията и договорите. Задължителна е 

местната компетентност: сделката следва да бъде извършена от нотариус с 

район на действие – този по местонахождението на земята.  Когато съсобст-

веник е държавата или община, достатъчна е писмена форма без нотариална 

заверка на подписите, но остава задължението за вписване в имотния регис-

тър към Агенцията за вписванията (чл. 18 от Закона за собствеността). 

Учредяването на право на строеж между роднини по права линия, по 

съребрена линия до втора степен включително или на съпруг става с нота-

риално заверено заявление до техническата служба в общинския съвет, кое-

то се вписва в нотариалните книги. Съществува специален ред – сключване 

на договор с нотариална заверка на подписите, който се вписва в имотния 

регистър, когато се цели построяването и придобиването на собственост 

върху постройката само от един/или част от съсобствениците.18 Такъв дого-

вор или съгласие под каквато и да е форма не се изисква от останалите съ-

собственици, ако имотът, върху който ще се строи, е предназначен за ниско 

жилищно или вилно застрояване и всеки от останалите съсобственици има 

(е реализирал свое право на строеж в имота – чл. 183, ал. 4 от Закона за уст-

ройство на територията). 

Допустимо е и придобиване на право на строеж в съсобственост, което 

води до съсобственост и върху построеното. При съсобственост по принци-

па на приращението, залегнал в чл. 92 от Закона за собствеността, всичко, 

построено върху терена, ще стане общо притежание на съсобствениците в 

същите квоти. Ако целта е да се придобие индивидуална собственост върху 

построеното, това следва да бъде изрично формулирано под формата на вза-

имно учредяване на право на строеж върху отделните обекти. В противен 

случай до този резултат ще може да се стигне чрез делба след обособяване 

на самостоятелните обекти, което става най-рано при завършен етап „груб 

строеж“ по смисъла на чл. 181, ал. 1 от Закона за устройство на територията. 

При разделяне на построена сграда на етажи или части от етажи, правно 

                                      
18

  Единствено при временни постройки, при условията на чл. 50 – чл. 51 от ЗУТ, е до-

пустимо разрешаването на строеж на всеки отделен съсобственик, ако не се надви-

шава 30 процента от площта на имота. 
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основание за което дава чл. 39 от Закона за собствеността, следва да се съ-

образят изискванията на Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони19. При делбата на сградата от страна на съсобствениците е необходимо 

да се изготви нов инвестиционен проект за разделяне на съществуващия 

обект съгласно процедурата, предвидена в чл. 23, т. 2 и 3 от Закона за кадас-

търа и имотния регистър20. 

Съществува особеност и при учредяване право на строеж при вече 

построена на сграда в режим на етажна собственост. В тези случаи (най-

често на надстрояване) суперфициент е собственикът на земята, но е необ-

ходимо също така нотариално заверена декларация-съгласие от всеки един 

собственик в сградата. Съществува и друго условие: в изпълнение на чл. 40, 

ал. 2 от Закона за собствеността е необходимо да се сключи договор с от-

делните собственици на самостоятелни обекти в сградата, по силата на кой-

то на суперфициара да се прехвърлят съответни идеални части от общите 

части на сградата – етажна собственост. Други най-често срещани правни 

способи за придобиване на суперфиция освен учредяване от собственика на 

земята са чрез делба, чрез наследяване и по давност. 

Специфична е административната процедура за учредяване на право 

на строеж по силата на заповед по реда на чл. 193, ал. 3 и 4 от Закона за 

енергетиката.21 

2.4. Обект и разновидности на правото на строеж 

Суперфиция може да се учреди за изграждане на различна по своя вид 

и предназначение постройка или друг самостоятелен обект (напр. еднофа-

милна или многофамилна сграда, сграда в режим на етажна собственост, 

вилна сграда, търговско заведение, гараж, стопанска или бизнес сграда), 

                                      
19

  Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отдел-

ните видове територии и устройствени зони, издадена от Министерството на регио-

налното развитие и благоустройството. // ДВ, №3, 13.01.2004, в сила от 13.01.2004. 
20

  Вж. по-подробно: Джеров, Ал. Вещно право. София, 2010, с. 225. 
21

  Вж. относно разликата между линейни и площадкови обекти и постройки и съоръже-

ния от гледна точна на приложимостта на учредяване на право на строеж или на сер-

витут. Ставру, Ст. Право на строеж за изграждане на съоръжения. // 

http://challengingthelaw.com/veshtno-pravo/pravo-stroej-saorajenia/ 
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както и самостоятелен обект/етаж в сграда. Преди влизане в сила на ЗУТ е 

било допустимо учредяване на право на строеж, без да се определи какво 

точно и в какъв обем ще се построи, доколкото не се нарушават допустими-

те технически параметри на застрояване на имота (т.нар. „пълно“ право на 

строеж). 

Различия може да има според характеристиките на поземления 

имот, върху който се учредява правото на строеж. Най-често обект на заст-

рояване са поземлени имоти в урегулирани територии. В тези случаи съг-

ласно чл. 180 от ЗУТ е необходимо да има влязъл в сила подробен устройст-

вен план или виза за проектиране, издадена от главния архитект на община-

та/района. Допустимо е също така строителството в земеделски земи за не-

земеделски нужди, но при спазване на предвидената процедура в Закона за 

опазване на земеделските земи (чл. 18 - чл. 24 а) за откриване на площадки и 

трасета. Тези изисквания следва да бъдат съблюдавани и при учредяване и 

упражняване на право на строеж от суперфициара. 

В зависимост от пространственото разположение на обектите, 

които са предмет на правото на строеж, съществуват различни негови разно-

видности: нова постройка, надстрояване, пристрояване и подстрояване – 

строежи под повърхността на земята (чл. 182, ал. 1 от ЗУТ; чл. 66, ал. 3 и 4 

от ЗС). 

В зависимост от срока на учредената суперфиция също има особе-

ности. Най-често правото на строеж се учредява безсрочно. Правото на 

строеж може да се учреди и със срок, след изтичането на който постройката 

става собственост на собственика на земята. Връщането на собствеността 

настъпва не автоматично по силата на закона, а по силата на уговореното 

между страните по нотариалния акт, което е допустимо поради правната 

норма на чл. 65 от ЗС.22 Срокът може да бъде календарно фиксиран до опре-

делена дата или до изтичането на известен брой години. В този случай дого-

ворът за учредяване на правото на строеж или за прехвърляне на собстве-

ността върху постройка отделно от земята със срок е комутативен, защото 

насрещните престации са определени точно в него. Последицата от изтича-

                                      
22

  В този смисъл – решение е и №102/92 г. на ВС на РБ; Решение от №16440 от 

13.12.2011 г. по адм.д. №4329/2011 г., І отд. на ВАС.  
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нето на точно определения срок може да не е вписана в договора, но тя ще 

настъпи по разпореждане на закона. Срочният договор за суперфиция може 

да бъде и алеаторен – до настъпването на известно събитие, което непре-

менно ще се случи, но не е известно кога. В такъв случай не се касае за ус-

ловие по смисъла на чл. 25 от ЗЗД, което според закона представлява бъде-

що несигурно събитие23. 

2.5. Реализиране на правото на строеж 

В съдебната практика понякога се прави разграничение между поняти-

ето „упражняване на право на строеж“ и „реализация на право на строеж“. 

Под упражняване на правото на строеж да се разбира „започване на съот-

ветните строителни дейности и то в достатъчна степен“, а под реализиране 

на правото на строеж – завършването на сградата до етап „груб строеж“ 

(решение №790-2009 – III г.о. на ВКС; решение №1144-2008 – II г.о. на 

ВКС24). Яснота по този въпрос внася тълкувателно решение №1 от 

04.05.2012 г. по т.д. №1/2011 г. на ОСГК на ВКС, според което „понятието 

„упражняване на правото на строеж“, употребено в чл. 67 от ЗС, следва да се 

тълкува в смисъл на реализиране на правомощието, чрез което се постига 

крайната цел – придобиване на суперфициарна собственост“. 

Важно е да се знае, че правото на строеж, дори когато не е учредено 

като срочно такова, престава да съществува при неупражняване. То се по-

гасява при бездействие след изтичане на пет години (чл. 67 от ЗС), но след 

като това право е реализирано, не може да се установява погасяването му 

отделно от собствеността върху реализирания вече обект, а погасяване на 

право на собственост няма25. Това е така, защото съгласно чл. 99 от ЗС пра-

вото на собственост не се изгубва, освен ако друг не го придобие по някои 

от способите, предвидени в чл. 77 от ЗС.  

Кардинално значение за правоотношенията както между собственика 

на терена и суперфициара, така и с оглед на трети лица, има правната при-

                                      
23

  Същото приема и Розанис, С. Някои въпроси във връзка с правото на строеж. // Собс-

твеност и право, 2003, №11. 
24

  Решенията са цитирани по Димитрова, Св. Актуални въпроси относно правото на 

строеж. // Собственост и право, 2010, №6. 
25

  Решение №86/11.08.2010 г. по гр.д. №3576/2008 г. І гр.о.  на ВКС по чл. 290 ГПК. 

http://www.epi.bg/display.php?oid=36093


85 

рода на срока по чл. 67 от ЗС за упражняване на правото на строеж – 

дали е давностен или преклузивен. За сроковете и правата е много важна 

разпоредбата на чл. 113 от ЗЗД, според която не могат да се правят уговорки 

за скъсяване или удължаване, както и отказ от давност, която не е изтекла, 

на нормативно установени давностни срокове26. От определянето на срока 

по чл. 67, ал. 1 от ЗС като давностен следва, че неспазването му не води ав-

томатично до погасяване на правото на строеж и съдът не може служебно да 

приложи давността – чл. 120 от ЗЗД.  Горните правни доводи мотивират 

извода, че собственикът на земята не би могъл да се позове на давността, 

след като правото на строеж вече е реализирано – чл. 118 от ЗЗД. 

Първият важен момент е да се определи кой е началният момент на 

петгодишния срок по чл. 67 от ЗС. За начален момент следва да се приеме 

възникването на фактическа възможност за упражняване на правото на 

строеж от суперфициара, която настъпва след осигуряване на строителни 

книжа и след фактическото получаване на достъп на суперфициара до имо-

та, в който ще се строи. Ако междувременно строителят е прехвърлил пра-

вото на строеж на трето лице, за последното не започва да тече нова петго-

дишна давност. Това е така, тъй като приобретателят не може да има повече 

права от праводателя си – неговото право е производно от това на суперфи-

циара. Освен това нормата на чл. 67 от ЗС защитава интересите на собстве-

ника на терена, поради което е недопустимо определеният от закона петго-

дишен давностен срок да се новира единствено по волята на суперфициара27. 

Категорично в този смисъл е и ТР №1 от 04.05.2012 г. по т.д. №1/2011 г., 

ОСГК на ВКС, според което: „Ако според естеството на учредените права в 

договора суперфициарът не може да предприеме някое от необходимите 

действия по реда на ЗУТ без съдействието на собствениците на земята или 

ако някой от тях недобросъвестно се противопостави на предприети от су-

перфициара действия, собствениците на земята не могат да се позоват на 

                                      
26

  Чл. 197, ал. 1, изр. второ от ЗЗД предвижда като изключение възможността страните 

да променят срока за отговорност за недостатъци при продажба, който иначе е една 

година от продажбата на недвижимия имот. 
27

  Решение №539 от 10.06.2010 г. по гр.д. №1077/2009 г. ГК, І г.о. на ВКС в производс-

тво по чл. 290 от ГПК; в същия смисъл:  решение №57 от 04.03.2010 г. по гр.д. №17 

от 2009 г. и решение по гр. д. №442 от 2009 г. на ВКС, ГК, I г.о. 
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забавянето на строежа поради тази причина, тъй като никой не може да чер-

пи права от своята недобросъвестност. Ако строителството се забави по дру-

ги обективни причини, които не са свързани с недобросъвестно поведение 

на собственика на земята и с неизпълнение на задълженията на суперфициа-

ра, като например съдебни спорове с трети лица по повод на издадените 

разрешения на строеж, през времетраенето им срокът по чл. 67 ЗС също ня-

ма да тече“. 

Друг важен въпрос е какви са критериите, за да се приеме, че е уп-

ражнено правото на строеж – дали е достатъчно да е построен самостоя-

телен обект или цялата сграда, съответно – на кой строителен етап се смята, 

че има завършена сграда. Отговорът следва да се обвърже не с фактическото 

изграждане на самостоятелния обект, а с необходимостта да бъдат завърше-

ни и общите части в сградата, без които функционално е невъзможно изпол-

зването на отделните обекти. Единствено изключение има в хипотезата на 

чл. 152, ал. 2 от ЗУТ – когато разрешението за строеж е издадено за отделни 

етапи/части на строежите, които могат да се изпълняват и ползват самостоя-

телно, а за жилищните сгради и за отделни етажи от сградата – при условие 

че се завърши архитектурно-пространственото и фасадното оформяне на 

всеки етап от строителството. (ТР №1 от 04.05.2012 г. по т.д. №1/2011 г., 

ОСГК на ВКС). Възприемането на това становище е обосновано с обстоя-

телствата, че: 

- отделен обект на правото се създава след завършване на „грубия 

строеж“ на сградата съгласно §5, т. 46 от ДР на ЗУТ, а до този момент съ-

ществува единствено недвижим имот по смисъла на чл. 110 от ЗС като част 

от незавършена сграда, която е прикрепена към земята; 

- при сгради в режим на етажна собственост освен право на собстве-

ност върху отделните самостоятелни обекти съществува и съпритежание на 

общите части, като двете права са в неразривно единство, което изключва 

самостоятелното обособяване и функционалното използване като самостоя-

телен обект на пространствено-определена част от сградата – чл. 98 от ЗС. 

Правото на строеж не се погасява с погиване на съществуваща пос-

тройка съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗС, освен ако не е уговорено друго. Така 

собственикът на погиналата постройка притежава правото на строеж, т.е. 
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правото да изгради нова постройка в същия обем, или по-малък. Ако възста-

новената постройка е с по-малък обем от погиналата, собственикът й прите-

жава право на строеж и не е необходимо учредяване на суперфиция от съ-

собственика на терена отново, т.е. чл. 183 от ЗУТ в тази хипотеза ще бъде 

неприложим28.  

Суперфицията няма да се погаси при съборена постройка (чл. 65 от 

ЗС), но само ако правото за строеж е упражнено реално. С построяването на 

сградата правото на строеж не се погасява. Ако постройката или част от нея 

погине, притежателят на правото на строеж може да го реализира отново в 

предвидения от закона петгодишен срок. Законът не допуска сградата да 

принадлежи на едно лице, а правото да бъде построена нова сграда – на дру-

го, ако старата погине29. 

Възможно е с времето някои строежи, поради естествено износване 

или други обстоятелства, да са станали опасни за здравето и живота на оби-

тателите, негодни за използване, да са застрашени от самосрутване или 

вредни в санитарно-хигиенно отношение и да не могат да се поправят или 

заздравят. Те подлежат на премахване за сметка на собственика. Но същест-

веното е, че дори постройката да бъде разрушена (законовият термин, упот-

ребен в чл. 66, ал. 2 от ЗС, е „погиване” на постройката или част от нея), 

носителят на правото на строеж винаги има правната възможност да упраж-

ни вещното си право в същия обем и в същите строителни параметри. С из-

менението на чл. 66, ал. 2 от ЗС (ДВ, №33,1996) се допуска да се уговори 

при учредяване на право на строеж с погиване на постройката то да се пога-

си, т.е. да се прехвърли обект на собственост без правото на строеж за не-

го30. 

2.6. Практически въпроси на правото на строеж 

Изключително важен вещноправен въпрос е разгледан в ППВС 

3/29.03.1973 г., според което: „Собственикът на мястото придобива по сила-

та на приращението ония етажи или площи на постройката, издигната от 

                                      
28

  Решение №873/17.12.2010 г. на ВКС по гр.д. №175/2010 г. на ВКС І г.о. 
29

  Определение №47 от 06.02.2012 г. по г.д. №20/2012 г., ГК , ІІ г.о. на ВКС. 
30  Решение №661 от 02.11.2010 г. по гр.д. №1437/2009 г., ГК, І г.о. на ВКС. 
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титуляра на правото на строеж, които са извън обсега, определен с акта за 

отстъпването му“. Необходимо е да се отбележи обаче, че собственикът ще 

придобие по силата на това правило собствеността, само ако построеното в 

повече от обема на учреденото право на строеж представлява самостоятелен 

обект. В противен случай приращението ще настъпи, но в полза на този пос-

троен обект, към който може да се смята за неразделна част. Правната логи-

ка е същата като при принадлежностите – те следват статута на главната вещ 

по силата на чл. 98 от ЗС. Не трябва да се забравя, че и след учредяване на 

право на строеж собственикът на земята не губи това си право (то само 

стеснява обема си), а заедно с това – правната възможност да ипотекира 

собствеността върху поземления имот. 

Ако има учредена ипотека преди вписване на сделката за учредяване 

на суперфицията, това няма да бъде пречка ипотекарният кредитор да реа-

лизира правата си не само върху терена, но и върху всичко, построено върху 

него, включително и по силата на учредено в полза на друго лице (различно 

от длъжника) право на строеж. Обратно, когато ипотека върху земята е впи-

сана след сделката за суперфицията, ипотечното право няма да обхване и 

построеното от суперфициара. Масова практика е учредяването на ипотека от 

строител, който е носител на вещно право на строеж. Приема се, че ипотеката 

се разпростира върху цялата сграда, която се индивидуализира с одобрения 

архитектурен проект. В случай че дългът не е погасен и ипотеката – заличена, 

ипотечното право след достигане на етап „груб строеж“ ще премине върху пос-

троените обекти. Допустимо е договарянето на възможност31 за частично зали-

чаване на ипотеката върху конкретизирани в договора за кредит и в договора за 

ипотека отделни самостоятелни обекти при издължаване на съответна част от 

общото задължение.  

В тази връзка от особено значение за практиката е в резултат на разваля-

не на договора за учредяване на суперфиция срещу строителство на готови обекти, 

правото на строеж се връща в патримониума на собственика на земята. Последният 

ще стане и собственик на всичко, трайно прикрепено към нея, в случая – построено-

то по силата на приращението, а суперфициарът, който вече е с несъществуващо 

                                      
31

  При липса на такава изрична договореност кредиторът не е задължен да приема час-

тични плащания и се прилага правилото за неделимост на ипотеката. 
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право, ще има единствено възможността да търси обезщетение за направените по-

добрения32. В правната доктрина са разработени различни определения за подобре-

ния 33, но най-общо може да се каже, че подобренията са разноски, които не са необ-

ходими за запазване и текуща поддръжка на имота, но с извършването на които се 

повишава цената му34. Практиката познава случаи на колизия между интересите на 

строителя, който иска да вдигне подобренията (например за да използва строителни-

те материали или дограмата, след като ги отдели от обекта) и собственика на земята, 

който иска да ги задържи. Следва да се приеме, че след като има трайно прикрепва-

не, вдигането на подобренията ще представлява разрушаване на това, което вече 

следва правния статут на земята по силата на приращението и приоритетът трябва да 

се даде на собственика на терена35. „Владелецът няма право да вземе със себе си 

направените подобрения, тъй като това би довело до увреждането на чуждата вещ. 

Нещо повече – собственикът има право да защити правата си върху подобренията с 

негаторен иск. Тълкуването, дадено в постановление №6 от 27.12.1974 г. на пленума 

на ВС, е основополагащо за съдържанието на термина „подобрение“. В него се об-

ръща внимание на необходимостта да се изследва доколко чрез влагане на труд и 

средства владелецът е допринесъл за увеличаване стойността на владения имот. 

Задължително е да се прави разграничение и да не се смесват увеличената стойност 

на имота с разходите за това увеличение. В цитираното постановление се посочва, че 

не е налице подобрение на недвижим имот, когато обектът, с който се е увеличила 

стойността на имота, представлява изграден в него незаконен строеж, който според 

изискванията на закона подлежи на премахване. Във връзка с разглежданото право-

отношение по учредяване на суперфиция срещу изграждане на готови обекти следва 

да се подчертае, че не може да се третира като подобрение извършеното строителст-

во, ако то не съответства на нормативните изисквания или на одобрения инвестици-

                                      
32

 Това право на собственика на земята, както и правото на суперфициара да получи 

стойността на построеното, не са мотивирани в решение №607/2002 г. II г.о. на ВКС 

и в решение №453) 86 г. I г.о. на ВС. Вж. Соломон, Р. Вещното право строеж. София, 

2004, с.11. 
33

 Вж. преглед на различните становища. Дачев, И. Правен режим на подобренията в 

недвижими имоти. София, 2013, с.49 и сл. 
34

 Боянов, Г. Вещно право. София, 1994, с. 228. Цит. по Георгиев, Ал. Подобрения в 

недвижим имот, извършени от държател. //  Собственост и право, 2008, №8. 
35

 Аналогично е становището и на Цончев, Кр. Подобренията. София, 2001, с. 255. 
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онен проект36. Незаконното строителство подлежи на събаряне, което само по себе 

си ще представлява допълнителен разход, а не увеличаване на имуществото. В тако-

ва ще се превърне и законно започнато строителство, за което е изтекъл срокът на 

разрешението за строеж (чл. 153, ал. 2 от ЗУТ), без сградата да е достигнала етап 

„груб строеж“. Въпреки това подлежащите на премахване незаконни строежи се 

заплащат, ако собственикът на имота желае да ги запази (определение №281 от 

17.04.2012 г. по гр. д. №466/2011 г., ГК, I г.о. на ВКС, което препраща към т. II.7 на 

ППВС №6 от 27.12.1974 г. на ВС). 

Важен въпрос при уреждане взаимоотношенията по повод подобрени-

ята, извършени от строителя, е размерът на обезщетението, което му се дъл-

жи. В решение №532 от 11.06.1994 г. по гр.д. №382/94 г., I г.о. на ВС е нап-

равено разграничение между правото на необходими разноски, на подобре-

ния като увеличената стойност на имота и на действително изразходваните 

средства при недобросъвестно владение или т.нар. обикновено владение. 

Дадени са определения за това какво представляват подобренията, като де-

финицията е, че това са такива нововъведения в имота, които изменят нед-

вижимата вещ и не са били необходими за запазването и съхраняването на 

имота. 

Обемът на правата на строителя ще зависят от това каква правна ква-

лификация ще се даде на упражняваната от него фактическа власт върху 

поземления имот. „Отхвърлена е установената с ТР №85 от 02.12.1968 г. по 

гр. д. №149/68 г., ОСГК на ВС практика при наличие на правоотношение по 

договор или друг юридически акт, с който се отстъпват права, произтичащи 

от право на собственост или вещно право върху чужда вещ, упражняващият 

фактическата власт върху имота да се счита винаги за държател, а не за вла-

делец“.37 

В ППВС №6 от 27.12.1974 г. правата на лицата за подобрения се пос-

тавят в зависимост от качеството им – владелци или държатели – като се 

отделя внимание на начина за определяне на обезщетението според добро-

съвестността на владелеца. При липса на правно основание, годно да прех-

                                      
36

 Същото приема и Димитров, М. Договорът за строителство. София, 2012, с. 122. 
37

 Георгиев, Ал. Подобрения в недвижим имот, извършени от държател. // Собственост 

и право, 2008, №8. 
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върли/създаде вещното право, строителят ще има правния статут на държа-

тел по чл. 68, ал. 2 от ЗС. В случаите, когато сделката е нищожна, в сила ще 

бъдат правилата на приращението, произтичащи от чл. 92 на ЗС. Построено-

то върху земята принадлежи на собственика й, доколкото след развалянето 

няма да намери приложение чл. 63 от ЗС, а обезщетението ще се определи 

по общите правила за неоснователно обогатяване съгласно чл. 59 от ЗЗД. 

Недопустимостта подобрителят да бъде обезщетен по привилегирова-

ния режим на чл. 72 от ЗС се свързва с обратното действие на развалянето, 

независимо от това дали владелецът е бил приобретател по нищожен, уни-

щожен или отменен с обратна сила акт, независимо от добросъвестността 

към момента на извършване на подобрението. Когато се стигне до разваляне 

на договорната връзка, трябва да се държи сметка, че към момента на из-

вършване на подобренията е било налице правно основание, годно да създа-

де вещно право на строеж в полза на строителя и той е действал със съзна-

нието, че ще стане собственик на построеното. Тази правна логика води до 

необходимостта да се отчете доколко договорното правоотношение между 

страните се разваля с действие за в бъдеще или на това разваляне се дава 

обратно действие. 

Съществен въпрос е и какво е действието на развалянето на договора. 

„Ако развалянето на договора има обратно действие, носителят на право на 

строеж ще има правата на обикновен владелец и ще може да иска от собстве-

ника на земята да му плати стойността на построеното по правилото на чл. 74, 

ал. 1 от ЗС. Обратно, ако развалянето има действие за в бъдеще, носителят на 

правото на строеж ще има правата на добросъвестен владелец и ще може да 

иска от собственика на земята да му плати стойността на построеното по пра-

вилото на чл. 72 от ЗС“38. При развалянето на договора с обратно действие на 

строителя суперфициар следва да бъдат признати права на добросъвестен 

владелец и поради това има право на увеличената стойност и на необходими-

                                      
38

 Такъв казус по повод учредено право на строеж и построено едно ателие е предмет 

на решение №607/2002 г. II г.о. на ВКС, в което е прието, че развалянето на договора 

има обратно действие и ще влезе в действие принципът на приращението, т.е. собст-

веници на ателието ще се окажат собствениците на земята, а на суперфициара ще се 

предостави правото да получи стойността на построеното. Вж. Розанис, С. Вещното 

право на строеж. София, 2004, с. 11. 
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те разноски39. Задължително е да се има предвид, че тези права се отнасят 

единствено относно начина на обезщетяване за направените подобрения, а не 

го превръщат в добросъвестен владелец, който би имал и правото да придобие 

построеното чрез кратко петгодишно давностно владение40. 

Заслужава внимание и доколко собственикът на земята може да иска от 

строителя да премахне построеното, вместо да заплаща обезщетение за него. 

Приема се, че такова право собственикът на земята няма41. Това становище 

заслужава да бъде споделено, още повече в случая след като строителството е 

осъществено при действието на договорно отношение, съответно – направено е 

в изпълнение на задължение, очевидно със знание и без противопоставяне на 

собственика – няма аргументи да се изиска от суперфициара с отпаднало право 

да събори подобренията. Изрично следва да се подчертае, че разглежданата 

хипотеза не касае подлежащото на премахване строителство като незаконно.  

Интересите на страните относно подобренията касаят начина и време-

то за определяне на стойността им. Съществено за строителя е и дали из-

вършените строително-монтажни работи (СМР) ще бъдат оценени като та-

кива или резултатът ще се смята за изграждане на самостоятелни обекти, 

чиято пазарна стойност без съмнение е по-висока. Полезни в тази насока са 

и мотивите на решение №532 от 06.1994 г. по гр. д. №382/94 г., I г.о. на ВС. 

В него се казва, че е задължително е да се определи каква е била стойността 

на имота преди и след извършване на подобренията, като меродавна е при-

дадената стойност по действителни пазарни цени към момента на съпостав-

ката, доколкото подобренията все още съществуват, а не на фактически пра-

вените разходи за вложените труд, средства и материали.  

От значение за ефективното упражняване на правото на обезщетение 

за подобренията е погасителната давност. Вземането за подобрения има об-

лигационен характер42. Както вече се посочи, срокът й е определен на петго-

                                      
39

 Същото становище поддържа и Адамова, А. Подобренията в чужд имот. //  Собстве-

ност и право, 2003, №11. 
40

 Вж. Решение №2128 а от 18.09.1964 г. по гр. д. №1128/1964 г., цитирано по Георгиев, 

Ал. Практически въпроси на собствеността. Проблеми на гражданския и търговския 

оборот. София, 2009, с. 164. 
41

  Боянов, Г. Вещно право. София, 2009, с. 94. 
42

  Бобатинов, М., Кр. Влахов. Вещно право. Практически проблеми. София, 2007, с. 147. 
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дишен по правилата на чл. 110 от ЗЗД. Същото приема и Любен Велинов43. 

Повече въпроси поставя началният момент на давностния срок. Съгласно 

изричните разпореждания на чл. 114, ал. 2 от ЗЗД, ако е уговорено вземането 

да стане изискуемо след покана, давността започва да тече от деня, в който 

задължението е възникнало. Това се отнася и за настоящия случай, защото 

погасителната давност се прилага не само към вземания, но и към облигаци-

онните субективни права44.  

С т. 7 от ППВС №1/1979 г. е уреден въпросът за приложението на чл. 114, 

ал. 1 от ЗЗД, т.е. за деня, от който вземането при различните хипотези на чл. 55 

от ЗЗД става изискуемо, и от който започва да тече съответният давностен срок. 

За третия фактически състав на чл. 55, ал. 1 от ЗЗД (отпаднало основание), ос-

нованието е налице към момента на извършване на престацията, поради което 

тя не може да се иска обратно, докато то съществува45. Затова вземането става 

изискуемо от деня, в който отпада основанието. Изискуемостта на вземането на 

владелеца следва да се обвърже с разваляне на договора за учредяване на пра-

вото на строеж, което става по съдебен ред. Това е „моментът на прекъсване на 

владението, от превръщането му в държане със съгласието на собственика или 

най-късно от деня, когато владението бъде смутено от собственика по исков 

ред, например чрез предявяване на ревандикационен иск“46. Началният момент 

на правото да се търси обезщетение има отношение освен към момента, в който 

собствеността върху построеното преминава към собственика на земята като 

приращение, и към въпроса за риска от погиване на подобрението.  

В правната доктрина и в съдебната практика е аргументирана тезата, 

че рискът и в тези случаи следва да се носи от собственика (на земята) по 

принципа res perit domino, ако се приеме, че чл. 92 от ЗС има автоматично 

действие. Наред с това обаче, строителят кредитор има правото да получи 

обезщетение, определено към датата на съдебното решение – т.е. излиза, че 

ако към този момент подобрението не е налице, няма да му се дължи нищо47. 
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  Велинов, Л. Погасителна давност по българското частно право. София, 2007, с. 77. 
44

  Решение №6 от 30.1.1971 г. по гр. д. №110/71 г., ОСГК. 
45

  Определение №397 от 15.03.2012 г. по гр. д. №1587/2011 г., ГК, III г.о. на ВКС. 
46

  Георгиев, Ал. Подобрения в недвижим имоти, извършени от държател. // Собстве-

ност и право, 2004, №8. 
47

  Вж. повече в: Цончев, Кр. Подобренията. София, 2001, с. 307 и сл. 
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Процесуалните възможности за реализиране на правото на строителя 

суперфициар на обезщетение за направените подобрения преди разваляне на 

договора за суперфиция включват възражение за право на задържане. Стро-

ителят суперфициар има право на задържане за подобрения, извършени в 

имота, за вземанията си срещу собственика на земята за тях (чл. 91, ал. 1 от 

ЗЗД). Поставя се въпросът дали това право ще се запази, ако междувременно 

бъде извършена разпоредителна сделка с имота и ще има ли действие право-

то на задържане спрямо третото лице – преобретател, което не отговаря за 

задълженията на праводателя си. В ТР №48/03.04.1961 г. на ОСГК на ВС 

разглежданият казус се свързва с добросъвестността на купувача и правото 

на задържане на подобрителя се признава само спрямо недобросъвестния 

преобретател48. Трябва да се има предвид, че срокът на давността за реали-

зиране на правото да се иска обезщетение за направените подобрения не се 

спира, когато е упражнено правото на задържане49.  

В заключение е необходимо да се отбележи връзката между разгледана-

та правна форма на правото на строеж и счетоводно-данъчната логика на не-

говата реализация. Този въпрос е разгледан в следващата част на студията. 

 

Глава трета. Счетоводни и данъчни аспекти на правото на строеж 

 

Практиката в сферата на правото на строеж е изключително богата и 

наситена с разнообразни юридически отношения, особено между собстве-

ници на терени, предприемачи и строители. Поради това, на страниците на 

професионалните издания, се появяват разнообразни мнения, касаещи сче-

товодните и данъчните проблеми на тези юридически отношения, обвързани 

с различните промени в нормативната уредба: счетоводни стандарти, Закон 

за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)50, Закон за данъците върху 

доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)51 и най-вече промените в Закона за 
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  Критика на тази задължителна практика прави Цончев, Кр. Пак там, с. 390 и сл. 
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  ППВС №6, 27.12.1972 г. по гр. д. №9, 1974. 
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  Закон за корпоративното подоходно облагане. // ДВ, №105, 22.12.2006, в сила от 

1.01.2007, посл. изм. и доп. ДВ, №95, 2015. 
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  Закон за данъците върху доходите на физическите лица. // ДВ, №95, 24.11.2006, в 

сила от 1.01.2007, посл. изм. и доп. ДВ, №95, 2015. 
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данъка върху добавената стойност (ЗДДС)52. Целта в тази част от изложени-

ето е да се представи мнение по счетоводните и данъчните аспекти на су-

перфицията при сделки по продажба, както и при компенсаторна сделка 

(замяна) срещу част от новопостроена сграда в светлината на действащата 

към момента нормативна уредба.  

3.1. Специфика в счетоводното третиране на учреденото право 

на строеж срещу изграждане на части от сгради 

Проблемът за счетоводните последици от учредяването на право на 

строеж има различни дискусионни аспекти, касаещи и двете страни – учре-

дителя и придобиващия суперфицията. По наше мнение дискусиите възник-

ват в три аспекта: 

• по последващото третиране на земята, върху която даденото предп-

риятие е учредило право на строеж (в случаите когато предприятие, а не 

физическо лице е собственик на земята); 

• по счетоводното третиране на придобиването на части от новостро-

яща се сграда срещу предоставено право на строеж; 

• по отчитането на придобитото право на строеж и признаването на 

приходи от продажбата на части от новопостроената сграда. 

3.1.1. Счетоводно третиране на земята, върху която 

е учредено право на строеж 

От дадената дефиниция в чл. 63 от ЗС би могло да се направи заключе-

ние за съдържателната гледна точка на правото на строеж, която влияе върху 

счетоводното третиране. Правото на строеж се характеризира основно с това, 

че може да се ползва по-широко или по-ограничено, в резултат на което су-

перфицията би могла да се класифицира основно в две разновидности: супер-

фиция с широк обем – пълна суперфиция, при която на практика земята може 

да се ползва неограничено; суперфиция с ограничен обем. При пълна супер-

фиция с неограничен срок би могло да се каже, че положението на суперфи-

циара с нищо не се различава от това на собственика на земята. Суперфициа-

                                      
52

  Закон за данъка върху добавената стойност. // ДВ, №63, 4.08.2006, в сила от деня на 

влизане в сила на договора за присъединяване на Република България към Европейс-

кия съюз, посл. изм. и доп. ДВ, №95, 2015. 
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рът може да използва имота неограничено. Разликата с положението на собс-

твеника на земята е привидна53, тъй като собственикът на земята, както твър-

дят някои експерти, е запазил „голата собственост на земята“ 54. 

Въз основа на горепосоченото може да се обобщи, че единият от проб-

лемите касае представянето на земята в годишните финансови отчети на 

предприятието собственик на тази земя, учредило право на строеж в полза 

на трето лице. Както е известно, счетоводното третиране на отчетните обек-

ти не винаги съвпада с юридическото разбиране за тях, а и с данъчното им 

третиране. Не случайно се говори за „счетоводно право“, „търговско право“ 

и „данъчно право“. Счетоводството е подвластно на свои принципи, регла-

ментирани в Закона за счетоводството55. Един от тях е принципът за пре-

димство на съдържанието пред формата. Съгласно чл. 26, ал.1, т. 8 от Закона 

за счетоводството сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно 

тяхното съдържание, същност и икономическа реалност, а не формално, 

според правната им форма. Това, отнесено към земята, върху която е учре-

дено право на строеж, изисква определена преценка за нейното представяне 

в годишния финансов отчет на предприятието собственик на тази земя. На 

практика от юридическа гледна точка не е налице продажба (замяна) на са-

мата земя, но фактически в известен смисъл може да се каже, че собствени-

кът й губи контрола върху нея. Затова възниква въпросът дали тя има качес-

твата на актив по смисъла на счетоводното законодателство.  

„Активът“ като понятие е дефиниран в общите положения (наричани 

концептуална рамка) към Международните счетоводни стандарти (МСС) и 

към Националните счетоводни стандарти (НСС). Според дефиницията в тях 

активът е ресурс, който се контролира от предприятието в резултат на мина-

ли събития и от който се очаква то да извлече бъдещи икономически изгоди. 

Бъдещата икономическа изгода е потенциалът на даден актив да допринесе с 

нещо – пряко или косвено – към притока на пари или парични еквиваленти 

на предприятието. Концепцията за актива като инструмент за генериране на 
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доходи приоритетно измества концепцията за собствеността на актива като 

част от имуществото на предприятието.  

В новия контекст56 на ревизираната „Концептуална рамка за финансово 

отчитане 2010“57 финансовите отчети с общо предназначение предоставят 

информация за финансовото състояние на отчитащото се предприятие, в т.ч. 

за икономическите ресурси, промените в тях и претенциите към тях, включи-

телно и тези, които не са в следствие на финансовите резултати от дейността. 

Изведени са и редица положения, свързани с дефиниране на активите58. Акти-

вът се определя като съществуващ икономически ресурс, върху който предп-

риятието има право или друг достъп към датата на финансовия отчет, какъвто 

други нямат. Посочената дефиниция отразява два важни момента:  

• активът не е просто ресурс – той е икономически ресурс; 

• предприятието има определено отношение към него (право или 

достъп).  

По отношение на първия аспект се вижда, че е изменено смисловото съ-

държание на понятието „ресурс“ чрез употреба на понятието „икономически 

ресурс“. В тази връзка би могъл да се зададе въпросът, дали по този начин на 

практика е ограничен или е разширен обхватът и съставът на ресурсите на 

предприятието. Финансовата отчетност последователно се придържа към 

икономическата интерпретация на имуществото като комплекс от ресурси, 

които дават възможности за извличане на печалба, независимо от вида на 

правата върху тях.59 В същото време средства, които принадлежат на предп-

риятието и физически съществуват, могат да бъдат изключени от баланса му 
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  С подписания Меморандум между Борда за международни счетоводни стандарти 
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(отчета за финансовото състояние), ако не носят изгода, т.е. те не се отнасят 

към икономическите ресурси.  

Горепосоченото показва, че преходът от отчетност на средствата към 

отчетност на икономическите ресурси води до това, че обектите на отчет-

ността се класифицират предимно в съответствие с предназначението им, а 

не толкова според естеството им.  

Понятието „контрол“ в предходната дефиниция в концептуалната рам-

ка на активите е заменено с понятията „права“ или „достъп“ до актива, като 

те не се разглеждат в юридически аспект. Акцентът е върху способността на 

предприятието да получава икономически изгоди във вид на увеличаване на 

паричните постъпления и намаляване на паричните плащания от икономи-

ческия ресурс. 

Новите аспекти от дефинирането на активите биха могли да се адми-

рират, но като че ли редица моменти могат да бъдат подложени на дискусия: 

1. Употребено е понятието „икономически ресурс“ без легално дефи-

ниране, а е известно, че то се употребява и в други науки – икономика, пра-

во, финанси и т.н.60 Липсата на изрични норми за дефиниране на икономи-

ческите ресурси във финансовата отчетност вероятно би създала трудности 

и в практическото прилагане на това понятие. 

2. Определянето на съществуването на актива като необходимо и дос-

татъчно условие за наличие на очаквани изгоди извежда проблема за висо-

ката вероятност, несигурност и риск на преценките за употреба на ресурси-

те. Това предполага проява на висок субективизъм от съставителите на фи-

нансовите отчети и от ръководството на предприятието по отношение на 

бъдещите икономически ползи от употребата на актива. 

3. Твърде общо звучи текстът за идентифициране на права или друг 

достъп, „каквито други нямат“ (а не на контрол), върху икономическия ре-

сурс. Правата и достъпът от юридически и икономически аспект са понятия 

с твърде широко съдържание, което отново води до възможност за отклоне-

ния и несъответствия. 
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  Вж.: Марселен, Й. Ресурсна теория на фирмата – опит за синтезиран литературен 

обзор. // Финансови решения: изследвания и практики. София: Нов български уни-

верситет, 2009, с. 218-228. 
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Всички тези разпоредби, отнесени към конкретния казус, касаещ пред-

ставянето на земята (върху която е учредено право на строеж) в счетоводния 

баланс (отчета за финансовото състояние) на предприятието учредител, во-

дят към редица различни професионални становища, които варират в двете 

крайности. Едното мнение е, че земята не следва да се отписва от патримо-

ниума на предприятието; другото виждане61 е, че собственикът на земята е 

длъжен да отпише счетоводно земята, върху която е учредил право на стро-

еж. Практически няма как да се отписва правото на строеж, защото то не 

съществува като самостоятелен актив и възниква едва с учредяването му, а 

дотогава съществува само в латентно състояние. Срещу получените приходи 

от продажбата му единствено може да се отпише теренът, по изтъкнатите 

вече съображения за липса на контрол и икономическа изгода. 

Считаме, че е необходимо по-задълбочено обследване на въпроса за 

отписването на земята. От нормата на чл. 64 от Закона за собствеността се 

вижда, че собственикът на постройката, ако друго не е договорено, се ползва 

ограничено от земята. При учредяване на право на строеж в пълния обем на 

това право, когато за собственика на земята няма да са налице каквито и да е 

било изгоди, е удачно да се отпише цялата стойност на земята за сметка на 

намалението на отчетените приходи от продажбата на правото на строеж.  

Когато обаче бъдещата експлоатация на земята е свързана с определени 

икономически изгоди за нейния собственик, т.е. при суперфиция с ограни-

чен обем, считаме, че отписването на земята не е целесъобразно, а по-скоро 

тя следва да се тества за обезценка по реда на приложимите стандарти: МСС 

36/ СС 36 – Обезценка на активи. При тестването за обезценка, в случай че 

възстановимата стойност е по-ниска от счетоводната стойност на земята, 

разликата се отчита като обезценка за сметка на преоценъчен резерв (ако е 

налице такъв), а ако такъв липсва – за сметка на разходите за обезценка. 

Имайки предвид необходимостта от адекватна информация за разхо-

дите за обезценка, предназначена за счетоводни и данъчни цели, считаме, че 

е целесъобразно използването на контрарна сметка „Обезценка на имоти 

(земи)“, в която да се натрупват начислените обезценки, а при изготвянето 
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  Вж.: Дочев, И. Суперфицията. Същност и счетоводни последици. // Счетоводна поли-

тика, 2012, №5-6, с. 20. 
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на финансовия отчет земята да се представя със стойност, получена като 

разлика между отчетната й стойност и отчетените обезценки.  

3.1.2. Отчитане при предоставено право на строеж срещу придобиване 

на части от новопостроена сграда 

Правото на строеж може да се прехвърля чрез различни сделки: възмез-

дни и безвъзмездни. Най-често прехвърлянето е възмездно, което от своя 

страна се извършва чрез продажба или чрез замяна (бартер). В последните 

години твърде широко се използва замяната на право на строеж срещу пре-

доставяне на собствениците на земята на части от новопостроената сграда – 

ателиета, апартаменти, офиси, гаражи и др. Схемите са различни, но обикно-

вено се прилага пълна замяна, без каквито и да е доплащания от двете страни. 

Съгласно чл. 222 и 223 от Закона за задълженията и договорите62 сдел-

ката за замяна всъщност представлява две сделки, като всяка от страните 

(заменители) е купувач на това, което получава, и продавач на това, което 

дава. И двете сделки се осъществяват по реда на договора за продажба. Въп-

реки че е предмет на един договор, сделката замяна в конкретния случай 

съдържа в себе си няколко взаимно свързани сделки: продажба на части от 

сграда и покупка на право на строеж – за строителния предприемач; съот-

ветно – покупка на ателиета, апартаменти, офиси, гаражи и др. и продажба 

на право на строеж – за собственика на земята. Това детайлизиране на сдел-

ките е от изключително значение, тъй като има отношение към счетоводно-

то отчитане на замяната при двамата заменители, а така също се обвързва и 

с данъчното третиране на насрещните сделки. 

Не е дискусионно това, че сделката замяна се сключва в момента на 

подписване на договора. И въпреки че тя съдържа в себе си две насрещни 

сделки, те са взаимно свързани помежду си. Едната се явява насрещна прес-

тация за другата, но е налице разминаване на двете насрещни сделки по от-

ношение на времето, което обаче не следва да влияе на договореностите и 

най-вече на промяната на цените във времето. В конкретния случай замяната 

на право на строеж срещу части от сграда е в сила още със сключване на 

                                      
62

  Закон за задълженията и договорите. // ДВ, №275, 22.11.1950, в сила от 1.01.1951, 

посл. изм. и доп. ДВ, №50, 30.05.2008, в сила от 30.05.2008.  
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договора в нотариална форма, независимо че към тази дата насрещната 

престация не е налице. Това налага предприятието учредител на правото на 

строеж да отчете приходи от продажба на това право63 към датата на негово-

то учредяване, като отрази вземане, което ще бъде погасено към датата на 

получаване на насрещната престация. Въпросът опира до стойността на това 

счетоводно записване. Решение на въпроса следва да се търси в приложими-

те счетоводни стандарти. В § 26 на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения е 

регламентирано: „Ако предприятието е в състояние да определи надеждно 

справедливата стойност или на получения актив, или на отдадения актив, 

тогава се използва справедливата стойност на отдадения актив за измерване 

стойността на получения актив, освен ако справедливата стойност на полу-

чения актив е по-ясно определима“. Аналогична е и разпоредбата на СС 16 – 

Дълготрайно материални активи, т.е. всеки от заменителите определя самос-

тоятелно цената на придобиване на получения от замяната актив. В конк-

ретния случай справедливата стойност на отдадения актив е ясна и при два-

мата заменители. За този, който отстъпва правото на строеж, това е справед-

ливата стойност на това право, но поради специфичния му характер би било 

добре оценяването на справедливата стойност да се извърши от лицензиран 

оценител.  

Когато собственикът на земята, който е учредил суперфиция върху 

нея, получи като насрещна престация договорената част от сградата, следва 

да я заведе по справедливата стойност на правото на строеж, т.е. толкова, 

колкото „плаща“ за нея, а именно справедливата стойност на суперфицията.  

3.1.3. Отчитане при строителния предприемач на придобитото право 

на строеж срещу предоставяне на части от новопостроената сграда 

Както вече беше посочено, ЗУТ регламентира, че строежи в чужд уре-

гулиран поземлен имот имат право да извършват лица, в полза на които е 

учредено право на строеж или право на надстрояване или пристрояване на 

заварена сграда, както и строежи под повърхността на земята (чл. 182, ал. 1). 

                                      
63

  Както вече се посочи, срещу отчетените приходи от продажбата на правото на стро-

еж би било целесъобразно при определени условия и съображения, изложени по-горе 

в т. 1.1, да се отчете разход за предприятието учредител на правото на строеж.  
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При строителния предприемач придобитото срещу замяна право на строеж 

следва да се отчете като разход за строителството, отразен към момента на 

сделката. Едновременно с този разход трябва да покаже и задължение по 

изграждането и предоставянето в бъдеще на частите от сградата в полза на 

учредителя на правото на строеж.  

В последствие отразеният разход по икономически елементи, с цел кал-

кулиране на себестойността на строящия се обект, се отнася в разходите за ос-

новна дейност. Проблемът не опира толкова до самата техника на счетоводно 

отчитане, а до стойността на това отчитане. Въпросът е с каква стойност следва 

да се отчете разходът, начислен за придобитото право на строеж. На база цити-

рания § 26 на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и направените във връзка 

с него коментари може да се изведе заключението, че при строителния предп-

риемач разходът следва да бъде със стойност, равна на справедливата стойност 

на даваното в замяна. Строителният предприемач не следва да се интересува от 

това какво прави другият заменител, а самостоятелно и независимо трябва да 

определи цената на придобиване на правото на строеж в размер на справедли-

вата стойност на предоставяните в замяна части от сградата.  

Към датата на предоставянето на дължимите части от сградата (в зави-

симост от договореностите за етапа на строителство, на който се предоста-

вят) строителният предприемач отчита приходи от продажбата и отписва 

себестойността, съответстваща на предоставяните части от строителния 

обект, като задължително оформя две счетоводни статии: 

- за начисляване на приходи от продажбата;  

- за изписване на себестойността на продадените части от строителния 

обект. 

Възниква въпросът за цената, по която следва да се отрази продажбата 

на частта от сградата, която се предоставя на собственика на парцела като 

компенсация за правото на строеж – дали това е справедливата стойност към 

момента на предоставянето на офисите, ателиета, апартаментите и пр., или е 

справедливата им стойност към момента на сделката по замяната. Посочихме, 

че замяната е окончателна с акта на договарянето, следователно цената на 

предоставените в случая имоти е определената в началото, без значение дали 

са се променили във времето пазарните цени на строителната продукция.  
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Правото да се построи сграда върху чужда земя (чл. 63, ал. 1 от Закона 

за собствеността) се погасява в полза на собственика на земята по давност, 

ако не се упражни в продължение на 5 години, като определеният давностен 

срок е гаранция за собственика на земята, защото той може отново да встъпи 

в правата си на такъв, ако след като изтече давностният срок, правото на 

строеж не е погасено. Считаме, че в този случай при строителния предприе-

мач придобитото право на строеж и другите начислени разходи (ако има 

такива), следва да се отпишат за сметка на разходите, тъй като няма да носят 

икономическа изгода за предприятието.  

Един от специфичните моменти в практиката е след придобиването на 

право на строеж и стартирането на строителството, строителният предприе-

мач да се откаже от по-нататъшно строителство и да продаде извършените 

до момента строително-монтажни работи (СМР). Когато се продава неза-

вършена сграда, преди да бъде достигнат етап на завършеност „груб строеж“ 

(преди да е издаден акт обр. 14) заедно с направените до момента СМР, се 

прехвърля и правото на строеж.  

3.2. Данъчни аспекти на суперфицията по ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС 

Известно е, че данъчната и счетоводната система са самостоятелни, но 

взаимно свързани. Те си влияят една на друга, тъй като начинът на отчитане 

на даден обект е възможно да повлияе на облагането на данъчно задължено-

то лице, както и обратното – предприятието да избира счетоводна политика 

в зависимост от спецификите на данъчното облагане. По отношение на да-

нъчното облагане на предприятията при извършване на замяна на право на 

строеж срещу насрещна престация възникват някои проблеми. 

3.2.1. Проблеми на облагането по ЗКПО на предприятието учредител 

на правото на строеж 

В резултат на коментираната материя в т. 3.1.1 на тази студия може да 

се каже, че в практиката са възможни три случая: 

• в първия предприятието учредител на правото на строеж отчита 

единствено приходи от продажбата на правото на строеж; 
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• в друг случай предприятието отчита приходи от продажбата на пра-

вото на строеж, но срещу тези приходи отчита разход в размер на балансо-

вата стойност на земята; 

• при трети вариант предприятието отчита приходи от продажбата на 

правото на строеж, не отписва земята, но я обезценява и отчита разход за 

обезценка. 

За съжаление може да се заключи, че при различните ситуации данъчното 

преобразуване или данъчната тежест за предприятието не са едни и същи. 

При първия вариант, при равни други условия, предприятието ще 

начисли данък върху печалбата върху целия приход, формиран от продаж-

бата на правото на строеж. 

При втория вариант, при равни други условия, е логично предприятието 

да заплати данък върху разликата между прихода от продажбата на правото на 

строеж и счетоводната стойност на земята. Данъчната практика обаче сочи дру-

го. Органите на НАП при някои данъчни ревизии приемат, че срещу приходите 

от продажбата на суперфицията не може да стои никакъв данъчно присъщ раз-

ход и облагат целият приход, т.е. считат брутния размер на прихода за доход, 

подлежащ на облагане с корпоративен данък с мотива, че разходът за данък е 

„разход, несвързан с дейността на предприятието“. Считаме това за недопусти-

мо, като не само логически неиздържано, но и с мотива, че данъчното облагане 

по ЗКПО приема за база счетоводния финансов резултат, като го преобразува в 

точно определени случаи, изрично посочени в закона в данъчен финансов ре-

зултат. Щом счетоводният финансов резултат е формиран при условията на 

отписана и отчетена като разход земя и няма изрично изискване в ЗКПО за пре-

образуване, би следвало облагането да става на базата на този резултат. 

Третият вариант също създава данъчни проблеми за предприятието 

учредител на правото на строеж. При този вариант земята не се отписва, а се 

обезценява. При липса на преоценъчен резерв обезценката се отразява като 

разход, но по смисъла на чл. 65 от ЗКПО64 този разход не е данъчно признат 

и с него следва да се извърши преобразуване в данъчната декларация за це-

лите на формирането на данъчен финансов резултат. 

                                      
64

  Счетоводните приходи и разходи от последващи оценки на данъчните амортизируе-

ми активи не се признават за данъчни цели. 
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Изведените съображения сочат, че трябва да се мисли за промяна в 

ЗКПО по начин, който би довел до равнопоставеност на данъчно задълже-

ните лица и до обективност в тяхното облагане. 

3.2.2. Проблеми на облагането по ЗДДФЛ на доходите на физически 

лица (нерегистрирани като едноличен търговец) 

при възмездно учредяване на право на строеж 

Нормите на ЗДДФЛ регламентират, в случаите когато физическо лице 

реализира доходи от използване, продажба, замяна или друго прехвърляне 

на недвижимо имущество, включително на идеална част или ограничено 

вещно право върху него, намиращо се на територията на страната, те да са 

от източник в страната (чл. 8 ал. 10). Когато физическо лице възмездно уч-

редява право на строеж, то това възмездно учредяване формира облагаем 

доход за него. Според чл. 33 ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба 

или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни 

права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика 

между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се нама-

лява с 10 на сто разходи. 

Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с 

продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари (чл. 

33 ал. 5). Следователно при замяна непаричните доходи трябва да бъдат ос-

тойностени, като правилото е остойностяването да се извърши в български 

левове към датата на придобиването им по пазарна цена (чл. 10 ал. 4). 

В тази връзка трябва да се има предвид, че при легалното дефиниране 

на понятието „пазарна цена“ според § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби 

на ЗДДФЛ, законът препраща към § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на 

Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В него е регламентира-

но, че тя е „сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би  
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била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга 

по сделка между лица, които не са свързани“65. 

Както вече се посочи, за определяне на облагаемия доход от продаж-

ната цена следва да се извади цената на придобиване на имуществото. 

                                      
65

  „Свързани лица“ са: 
а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена – до трета степен включи-

телно; и роднините по сватовство – до втора степен включително, а за целите на 
чл. 123, ал. 1, т. 2 – когато са включени в общо домакинство; 

б) работодател и работник; 
в) съдружниците; 
г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщер-

но дружество; 
д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юриди-

ческо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява 
друго лице; 

е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, 
издадени с право на глас в дружеството; 

ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото; 
з) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество; 
и) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество; 
к) лицата, едното от които е търговски представител на другото; 
л) лицата, едното от които е направило дарение на другото; 
м) лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала 

на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, 
различни от обичайните; 

н) (нова – ДВ, №1, 2014, в сила от 1.01.2014) местно и чуждестранно лице, с което 
местното лице е сключило сделка, ако: 
аа) чуждестранното лице е регистрирано в държава, която не е страна-членка на 

Европейския съюз, и в която дължимият подоходен или корпоративен данък 
върху доходите, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализи-
ра в резултат на сделките, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния 
или корпоративния данък в страната, освен ако местното лице не представи 
доказателства, че чуждестранното лице дължи данък, който не е обект на 
преференциален режим, или че чуждестранното лице е реализирало стоките 
или извършило услугите на местния пазар, и 

бб) държавата, в която е регистрирано чуждестранното лице, отказва или не е в със-
тояние да обмени информация относно осъществените сделки или отношения, 
когато е налице сключена и влязла в сила международна данъчна спогодба. 

 За чуждестранно лице по смисъла на тази разпоредба се смята и всяко юридическо 
лице, независимо дали е местно за Република България, или не, върху което контрол 
упражнява лице, отговарящо на условията по букви „аа“ и „бб“. 
За местни лица по смисъла на тази разпоредба се смятат и чуждестранните юриди-
чески лица, извършващи дейност в страната чрез място на стопанска дейност, и чуж-
дестранните физически лица, реализиращи доходи от източник в страната чрез опре-
делена база за сделки, осъществени чрез мястото на стопанска дейност или определе-
ната база; 
о) (нова – ДВ, №1, 2014, в сила от 1.01.2014) собствениците на местното юридичес-

ко лице и чуждестранното лице в случаите по буква „н“. 
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Тъй като в случая се продава специфичен обект – право на строеж, който на 

практика няма цена на придобиване, справедливо ЗДДФЛ (чл. 33 ал. 6, т. 8) 

е определил за цена на придобиване да се приема документално доказаната 

цена на придобиване на поземления имот, съответстваща на частта, за която 

е учредено право на строеж. Когато няма документално доказана цена за 

придобиване, включително за имущество, придобито по дарение, цената на 

придобиване е нула (чл. 33 ал. 6, т. 3) 66.  

Във връзка с учредяването на право на строеж следва да се постави 

въпросът и за момента, към който доходът се смята за придобит, т.е. в коя 

година физическото лице да декларира и съответно да обложи дохода си. В 

зависимост от начина на плащане, при определянето на момента, към който 

доходът се смята за придобит, е необходимо да се съобразят изискванията 

на чл. 11 ал. 1 от ЗДДФЛ: доходът се смята за придобит на датата на: пла-

щането – при плащане в брой; заверяването на сметката на получателя на 

дохода или получаването на чека – при безналично плащане; получаването 

на престацията – за непаричен доход. Следователно, при замяна на право на 

строеж срещу части от новопостроена сграда, доходът се смята за придобит 

на датата на тяхното получаване (респективно предоставяне), а не в година-

та, в която е учредено правото на строеж. 

Възможно е при продажба на право на строеж срещу пари, за сделката 

да бъде договорено разсрочено плащане. При такъв вид сделка, когато про-

дажната цена се заплаща на части в различни данъчни години, за всяка от 

тези данъчни години облагаемият доход се определя по следната формула: 

   –  – 0,10  –  ,
ЧПП

ОДДГ ПЦ ЦП ПЦ ЦП
ЦП

 

където: 

ОДДГ е облагаемият доход за данъчната година; 

ПЦ – продажната цена; 

ЦП – цената на придобиване; 

ЧПП – частично полученото плащане през данъчната година. 

                                      
66

  Забележка: цената на придобиване по ал. 1 е нула и при последваща продажба или 

замяна на поземления имот по т. 8, включително на ограничени вещни права върху 

него. 
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3.2.3. Проблеми на облагането с ДДС на сделките по замяна 

на право на строеж срещу части от новопостроена сграда 

В предпочитанието към суперфицията биха могли да се търсят и някакви 

данъчни изгоди. До голяма степен предпочитателното учредяване на суперфиция 

пред продажбата на земя е повлияно и от данъчното законодателство. ЗДДС бе-

ше обявил правото на строеж безусловно за освободена сделка, но след 

01.01.2012 г. нормативната уредба е променена. Всъщност и след тази дата учре-

деното право на строеж продължава да бъде освободена доставка, но само ако е 

предоставено до момента на издаване на разрешението за строеж. Тази промяна-

та в ЗДДС беше насочена предимно срещу практиката на строителните предпри-

емачи, които, придобивайки от собственика на земята право на строеж, го прода-

ваха от своя страна на своите клиенти, с които сключваха отделно договор за 

строителна услуга. По този начин те оформяха продажбите на жилища като да-

нъчен трик за оптимизиране на ДДС. Отделно от това със стойността на това 

право може винаги да се спекулира, поради което промяната в ЗДДС следва да се 

приеме за логична и необходима, но може би със закъснял фискален ефект. 

Както вече се посочи, сделките по замяна се третират като две отделни 

насрещни сделки. В миналото данъчната практика по облагането с ДДС на 

подобни сделки при двамата заменители сочи доста проблеми и противоре-

чия. Вероятно с цел тяхното елиминиране в сила от 01.01.2013 г. и от 

01.01.2014 г. в някои от нормите на ЗДДС бяха направени редица допълнения 

и изменения, с които обаче не може да се твърди, че са избегнати проблемите. 

Би могло да се каже, че по-скоро се появяват нови такива. За тяхното извеж-

дане следва да се вземат под внимание актуалните към момента норми на чл. 

130 от същия закон: Когато е налице доставка, по която възнаграждението 

(изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, се приема, че са на-

лице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач 

на това, което дава, и за купувач на това, което получава (ал. 1). В този случай 

данъчното събитие за доставките възниква по общите правила на закона (ал. 

2), като доставката с по-ранна дата на възникване на данъчно събитие се смя-

та за авансово плащане (цялостно или частично) по втората доставка (ал. 3), а 

размерът на данъчната основа за това авансово плащане е равен на размера на 

данъчната основа на доставката с по-ранна дата (ал. 4). 



109 

Съгласно промените в ДВ, № 101 в сила от 01.01.2014 г. са направени 

изменения и в чл. 26, ал. 7 и ал. 8 от ЗДДС67: Когато възнаграждението е оп-

ределено изцяло или частично в стоки или услуги, без страните да са му при-

дали парично изражение, данъчната основа на всяка от доставките към датата 

на възникване на данъчното събитие е данъчната основа при придобиването 

или себестойността на предоставената стока, или на направените преки раз-

ходи за извършване на предоставената услуга. Когато данъчната основа не 

може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена (ал. 7). 

Според ал. 8, при определени доставки между свързани лица, данъчната осно-

ва на всяка от доставките по ал. 7 към датата на възникване на данъчното съ-

битие е пазарната цена на доставяната стока или услуга. 

На фона на представената по-горе актуална нормативна уредба биха 

могли да се изведат редица важни изходни положения, които могат да се 

определят като източници на проблеми в данъчното облагане с ДДС и за 

двете страни: 

1. Категорично следва да се заключи, че към датата на сключване на 

договора за учредяване на право на строеж срещу части от строящата се в 

бъдеще сграда, всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което 

дава, и за купувач на това, което получава, и следователно за двете страни 

настъпва данъчно събитие. Тук особеното е, че за купувача на правото на 

строеж се приема, че е налице авансово плащане на доставката по предоста-

вянето на части от сградата. Обикновено в практиката това се пропуска и в 

последствие възникват данъчни проблеми не само за купувача на правото на 

строеж, но и за неговия продавач, който може да просрочи възможността за 

ползване правото си на данъчен кредит. 

2. На второ място следва да се определи видът на доставката. За учре-

дителя на правото на строеж доставката е освободена на основание чл. 45, 

ал. 2 от ЗДДС, когато прехвърлянето се е случило до момента на издаване на 

разрешение за строеж на сградата, за която се учредява правото на строеж, 

но съгласно ал. 7 учредителят може да избере доставката да бъде облагаема. 

                                      
67

  Забележка: Разпоредбите на чл. 26, ал. 7 и 8 се прилагат за доставки по чл. 130, за 

които данъчното събитие на доставката с по-ранна дата на данъчното събитие въз-

никва след 31.12.2013 г.  
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За предприятието, което следва да предостави части от строящия се обект, 

както вече се посочи е налице авансово плащане по облагаема доставка и 

ако е регистрирано по ДДС, следва да начисли дължимия ДДС. 

3. Независимо че за едната страна доставката би могла да бъде освобо-

дена, а за другата – облагаема, и двете страни коректно трябва да определят 

данъчната основа. Ал. 7 и ал. 8 на чл. 26 от ЗДДС съдържат регламент за 

формиране на данъчната основа, но този регламент ще се приложи, ако при 

сключване на договора за сделката, възнаграждението е определено в нату-

рално изражение, без страните да са му придали парично изражение. Оста-

ват неясни два въпроса без адекватна законова регламентация. Единият е 

какво означава формулировката „без страните да са му придали парично 

изражение“, а другият е – какво се случва, когато двамата заменители в до-

говора са придали парично изражение на предоставяното в замяна. 

4. Ако се приеме, че двете страни не са придали парично изражение на 

сделката, възниква следващият проблем. Предприятието, учредяващо право 

на строеж, трябва да определи данъчната основа в размер на направените пре-

ки разходи за извършване на предоставената услуга, т.е. за правото на стро-

еж68. Тук се попада в няколко възможни хипотези. Едната е, че предприятието 

може да няма никакви преки разходи по тази услуга, а втората е те да са изк-

лючително ниски по размер. Ако са на ниска стойност, то за отсрещната стра-

на тази ниска стойност ще се яви данъчна основа на облагаемата доставка, 

което би могло да създаде проблеми при последващи данъчни ревизии. Ако 

обаче изобщо не са налице такива разходи, това означава ли, че трябва да се 

приложи последното изречение на чл. 26, ал. 7, според което „когато данъчна-

та основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната 

цена“?! Считаме, че тази нова промяна в ЗДДС освен посоченото има и друг 

недостатък. Не е резонно, от гледна точка на търговската тайна, доставчикът в 

издадената фактура на практика да оповестява преките си разходи по правото 

на строеж, които да служат като данъчна основа и за двете страни (като да-

нъчна основа на правото на строеж и като данъчна основа на авансовото пла-

щане). Според ал. 8 на чл. 26 от ЗДДС, при определени доставки между свър-

                                      
68

  Забележка: По смисъла на ЗДДС доставката на правото на строеж е доставка на услу-

га, а не на стока. 
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зани лица, данъчната основа на всяка от доставките към датата на възникване 

на данъчното събитие е пазарната цена на доставяната стока или услуга. 

5. От данъчна гледна точка, според промените в ЗДДС, сделката за 

строителния предприемач не е окончателна. На фона на цитираните по-горе 

норми следва да се изведе заключението, че след приключване на строител-

ството и предоставянето на съответните договорени обекти в построената 

сграда, доставчикът на строителната услуга трябва да изчисли окончателна-

та данъчна основа в размер на нейната себестойност (в ситуациите, когато 

не се прилага пазарна цена). При всички случаи тя ще е различна от данъч-

ната основа, приета за авансово плащане и вписана във фактурата към дата-

та на учреденото право на строеж. За разликата следва да се издаде дебитно 

или кредитно известие за промяната в данъчната основа и съответно дона-

числяване или сторниране на вече начисления ДДС. Тук проблемът в прак-

тиката опира и до приложената счетоводна политика за разпределянето на 

разходите между отделните обекти в строящата се сграда и съответно адек-

ватно калкулиране на себестойността на единица площ, респективно на еди-

ница обект, която се явява база за определяне на данъчната основа.  

Промените в ЗДДС въвеждат нова практика за двете страни заменители 

при бартер на право на строеж срещу предоставяне на части от новопостроена-

та сграда. Видимо е, че последните редакции на ЗДДС поставят нови въпроси 

без ясни и категорични на този етап отговори. Изключително важно е, че, неза-

висимо от това, че двамата заменители сключват сделката, като обичайно не й 

придават парично изражение, с цел избягване на бъдещи спорове между тях и 

предвид изложеното по-горе, е необходимо в договора да се предвиди урежда-

нето на разчетите по ДДС и тяхното поемане от двете страни. 

На база проблемите, изведени по-горе и от изразените съображения по 

тях, си позволяваме да илюстрираме действието на горепосочените норми в 

ЗДДС със следните примери, касаещи две предприятия, регистрирани по 

ЗДДС, които същевременно не са свързани лица по смисъла на ДОПК: 
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Пример 1. Определяне на данъчно събитие и данъчна основа при 

замяна, при която данъчното събитие с по-ранна дата е преди 

01.01.2014 г. 

На 25.11.2013 г. между две предприятия се сключва договор за учре-

дяване на право на строеж срещу задължение на другата страна през след-

ващите 30 месеца да построи сграда и част от нея да предостави на учреди-

теля на правото на строеж. На тази дата: 

• Настъпва данъчно събитие за първата доставка – прехвърлянето на 

правото на строеж с пазарна цена 250 000 лв., което представлява нейната 

данъчна основа. Предприятието учредител на правото на строеж в петдневен 

срок следва да издаде фактура с данъчна основа 250 000 лв. и в зависимост 

от това дали избира доставката да бъде облагаема или освободена начисля-

ва, или неначислява ДДС. 

• Стойността на първата доставка се равнява на авансово плащане за 

втората доставка за услугата. Предприятието, което следва да извърши 

строителната услуга, също в петдневен срок следва да издаде фактура с да-

нъчна основа 250 000 лв. и съответно да начисли 20% ДДС.  

Към датата на завършване на втората доставка, през 2016 г., стро-

ителното предприятие трябва да изчисли пазарната цена на услугата и в за-

висимост нея, респективно в данъчната основа, да издаде дебитно или кре-

дитно известие. 

Пример 2. Определяне на данъчно събитие и данъчна основа при за-

мяна, при която данъчното събитие с по-ранна дата е след 01.01.2014 

г. и страните заменители не са и придали парично изражение. 

На 15.01.2015 г. между две предприятия се сключва договор за учре-

дяване на право на строеж срещу задължение на другата страна през след-

ващите 18 месеца да построи сграда и част от нея да предостави на учреди-

теля на правото на строеж. На тази дата: 

• Настъпва данъчно събитие за първата доставка – прехвърлянето на 

правото на строеж с преки разходи по него 12 000 лв., което представлява 

нейната данъчна основа. Предприятието учредител на правото на строеж в 

петдневен срок следва да издаде фактура с данъчна основа 12 000 лв. и в 
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зависимост от това дали избира доставката да бъде облагаема или освободе-

на начислява, или неначислява ДДС. 

• Стойността на първата доставка се равнява на авансово плащане за 

втората доставка за услугата. Предприятието, което следва да извърши 

строителната услуга, също в петдневен срок следва да издаде фактура с да-

нъчна основа 12 000 лв. и съответно да начисли 20% ДДС.  

Към датата на завършване на втората доставка, през 2016 г., стро-

ителното предприятие трябва да изчисли себестойността на услугата и в 

зависимост нея, респективно в данъчната основа, да издаде дебитно или 

кредитно известие. Ако себестойността на предоставяните части от ново-

построената сграда е 102 000 лв., трябва да се издаде дебитно известие с 

данъчна основа 90 000 лв. и съответно да се доначисли ДДС 18 000 лв. 

Пример 3. Определяне на данъчно събитие и данъчна основа при за-

мяна, при която данъчното събитие с по-ранна дата е след 01.01.2014 г. 

и страните заменители са й придали парично изражение. 

На 10.11.2014 г. между две предприятия се сключва договор за учредяване 

на право на строеж срещу задължение на другата страна през следващите 18 

месеца да построи сграда и част от нея да предостави на учредителя на правото 

на строеж. В договора е определено парично изражение на замяната в размер на 

250 000 лв. На тази дата: 

• Настъпва данъчно събитие за първата доставка – прехвърлянето на 

правото на строеж с пазарна цена 250 000 лв., което представлява нейната да-

нъчна основа. Предприятието учредител на правото на строеж в петдневен 

срок следва да издаде фактура с данъчна основа 250 000 лв. и в зависимост от 

това дали избира доставката да бъде облагаема или освободена начислява, или 

не начислява ДДС. 

• Стойността на първата доставка се равнява на авансово плащане за 

втората доставка за услугата. Предприятието, което следва да извърши строи-

телната услуга, също в петдневен срок следва да издаде фактура с данъчна осно-

ва 250 000 лв. и съответно да начисли 20% ДДС.  

Към датата на завършване на втората доставка, през 2016 г., стро-

ителното предприятие трябва да изчисли пазарната цена на услугата и в за-
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висимост нея, респективно в данъчната основа, да издаде дебитно или кре-

дитно известие. Ако пазарната стойност на строителната услуга на изграде-

ните и предадените части от новопостроената сграда е 260 000 лв., трябва да 

се издаде дебитно известие с данъчна основа 10 000 лв. и съответно да дона-

числи 2 000 лв. ДДС.  

От своя страна облагането с ДДС на сделките по продажба на неза-

вършени сгради притежава своята специфика в зависимост от това дали 

продажбата е преди етапа на грубия строеж или след него. Ако строителният 

обект или части от него се прехвърлят преди достигане на етап груб строеж, 

то тогава са налице две доставки – на правото на строеж и на извършените 

строително-монтажни работи. В този случай, ако прехвърлителят е регист-

рирано по ЗДДС лице, то и двете доставки са облагаеми.  

При втория вариант, ако прехвърлянето е след завършеност на сградата в 

груб строеж, е налице само една доставка – продажба на незавършената сграда.  

На база всичко изложено биха могли да се изведат редица специфики 

и различия в отчитането и преобразуването на финансовия резултат за да-

нъчни цели в зависимост от избраната от предприятието бизнес и счетовод-

на политика. В обобщение си позволяваме да изкажем мнение, че е крайно 

време да бъдат направени изменения в настоящите ЗКПО и ЗДДС, но които 

наистина да са хармонизирани с актуалните регламенти на ЕС и с практика-

та на съда на Европейския съюз, така че предприятията да бъдат облагани 

справедливо и равнопоставено. 

Заключение 

Въпросите, свързани с практическото поле на приложение на правото 

на строеж, налагат неговото изследване и анализ от различни гледни точки. 

Този факт за първи път в това научно изследване обединява усилията на 

автори от различни научни области на базата на разглеждането на един и 

същи обект – правото на строеж. Това обстоятелство дава възможност изс-

ледването да даде по-широк поглед върху учредяването на правото на стро-

еж и на тази основа да се използва от широк кръг специалисти в тази област. 

Доказано е непреходното значение на правото на строеж на основата на соб-

ствеността на земята за строителство и повишеният инвестиционен интерес 

към нея относно възможностите за нейното усвояване и застрояване.  
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Отчетена е правната регламентация, свързана с процеса на учредяване 

на правото на строеж, която се явява гаранция на икономическите интереси 

както на собственика на земята за строителство, така и на третото лице, в 

чиято полза се учредява правото на строеж. Правната регламентация, заедно 

с новосъздадения строителен продукт, се явява основа за реализиране на 

новопостроените обекти на пазара на недвижими имоти. 

От особено значение в този процес е отразяването на спецификата на 

счетоводното третиране на правото на строеж, като специално внимание е 

отделено на ролята на земята. Важен момент се явява и данъчното облагане 

на дейността на строителния предприемач при учредено в негова полза пра-

во на строеж. 

Всичко изложено до тук налага виждането, че решаването на въпроси-

те, свързани с учредяването на правото на строеж от широк кръг специалис-

ти от различни области, имащи отношение към обекта на изследване, може 

да доведе до намаляване на негативите и оптимизиране на възможностите на 

този процес в практиката. 

Чрез студията авторите поставят въпроса за необходимостта да се води 

дискусия и да се отправят критики при разглеждане на даден обект на изс-

ледване, в случая – правото на строеж. 
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SPATIAL AND ECONOMIC, LEGAL, ACCOUNTING 
AND TAX ASPECTS OF THE DEVELOPMENT RIGHT 
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Abstract 

In the present study the authors examine the logical connection and dependence 
between the spatial-economic, the legal and the accounting-tax aspects of the 
development right. There is drawn the assertion that the main emphasis in this process is 
the achievement of a balance between the economic interests of the two parties in the 
negotiation. The materialization of the investment intent is connected mainly with the 
legal aspect of the matter, where there is reflected the requirement for drawing up a 
development right agreement in writing and following the notarial procedure. There is 
presented an opinion on the accounting and tax aspects of the development right under 
sales deals, as well as under a compensation deal (exchange) in return for part of a newly-
erected building in the light of the currently operative legislation.  

With the present study the authors do not lay claim to solving the issues connected 
with the application of the development right. The task would be accomplished if it 
provides ground for reflection on the lawful application of the development right. 

Through the study the authors raise the question of the need to hold a discussion 
and to level criticism upon examining a particular object of study, in this case the 
development right. 

 
BAULEITPLANUNGS-, WIRTSCHAFTS-, RECHTS-, BUCHHALTUNGS- UND 

STEUERASPEKTE VON BAUGENEHMIGUNGEN 

Prof. Dr. Konstantin Kalinkov  
Prof. Dr. Nadya Kostova  

Doz. Dr. Biserka Marinova  

Zusammenfassung 

Die vorliegende Studie widmet sich der logischen Aufeinanderbezogen-heit von 
Bauleitplanungs-, Wirtschafts-, Rechts-, Buchhaltungs- und Steuer-aspekten von 
Baugenehmigungen. Es wird die These herausgearbeitet, dass die Grundlage für diesen 
Prozess das Erreichen der Balance zwischen den Wirtschaftsinteressen beider Vertragsseiten. 
Die Umsetzung des Investitionsvorhabens ist in erster Linie mit den Gesetzen und 
Verordnungen verbunden, die die Regeln für die Vertragsschließung bei Baugenehmigungen 
enthalten, wie z. B.: Der Vertrag soll schriftlich vorliegen und notrariell beglaubigt werden. 
Die Studie enthält eine Stellungsnahme zu Buchhaltungs- und Steueraspekten der 
Baugenehmigung bei Verkaufsgeschäften sowie bei Tauschgeschäften gegen einen Teil des 
neu errichteten Gebäudes, im Licht der aktuellen Gesetzen und Verordnungen.  

Mit der vorliegenden Studie wollen die Autoren keinen Anspruch gültig machen, 
dass sie damit alle Probleme im Zusammenhang mit Baugenehmigungen lösen werden. 
Der Zweck dieser Arbeit wäre vielmehr erfüllt, wenn sie als Grundlage einer Diskussion 
über Baugenehmigungen verwendet werden würde. 

In der Studie stellen die Autoren die Frage nach der Notwendigkeit einer 
Diskussion und einer kritischen Auseinandersetzung mit Baugenehmigungen. 
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НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВА НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

Проф. д-р Константин Калинков 
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Резюме 

В настоящем исследовании авторы рассматривают логическую связь и зави-
симость между устройственно-экономической, правовой и учетно-налоговой сто-
роной права на строительство. Обосновано положение о том, что основным акцен-
том этого процесса является достижение баланса между экономическими интереса-
ми обеих договаривающихся сторон. Материализация инвестиционного намерения 
связана главным образом с правовой стороной вопроса, в которой отражается тре-
бование заключения договора о праве на строительство в письменной форме, в но-
тариальном порядке. Высказывается мнение относительно бухгалтерских и нало-
говых аспектов суперфиции договоров о продаже, а также в случаях компенсатор-
ной сделки (замены) – договора на покупку части нового строительства в свете 
действующего в настоящий момент нормативного законодательства.  

В настоящей разработке авторы не претендуют на полное решение проблем, 
связанных с применением права на строительство. Задачу этой работы можно счи-
тать выполненной, если она послужит поводом к размышлению по вопросам зако-
носообразного применения права на строительство. 

Можно считать, что в своей работе авторы ставят вопрос о необходимости 
вести дискуссию и относиться критически при рассмотрении любого объекта ис-
следования, в нашем случае – права на строительство. 
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Въведение 

Съвременната бързоразвиваща се, динамична, неустойчива 

и характеризираща се с фундаментална неопределеност 

среда влошава бизнес климата в стопанските организации. 

Глобалната финансова и икономическа криза оказва влия-

ние върху състоянието на икономиките на редица страни и 

води до нарастваща конкуренция. Възникват съществени 

предизвикателства пред стопанските структурни единици, 

които не успяват да се адаптират своевременно към острите 

изменения на международните пазари на стоки, услуги и капитали. Динами-

ката на потребителските пазари, както и засилващата се конкуренция между 

стопанските субекти, особено в ситуация на свиващо се потребление, водят до 

насочване на вниманието към рационалното използване на ресурсите при оси-

гуряване на устойчиво развитие за предприятията. В същото време строител-

ният бизнес има ключово значение за всяка икономика и по тази причина на-

мирането на възможности за осигуряването на устойчиво развитие и опти-

мално функциониране на предприятията от сектора у нас е важна задача пред 

икономическата теория и практика. 

Проблематиката, свързана с устойчивото развитие, може да се опреде-

ли като сравнително ново научно направление. Интердисциплинарният ха-
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рактер на категорията „устойчиво развитие“ се обуславя от обхващането на 

четири относително самостоятелни измерения: икономическо, социално, 

екологично и институционално. Концепцията за устойчиво развитие на мак-

ро- и микрониво набира широка популярност през последните десетилетия с 

насърчаване на разбирането, че поддържането на икономически растеж и 

технологичен напредък не могат да бъдат единствени цели на съвременното 

общество, а следва да се предприемат действия и по посока за намаляване на 

замърсяването на околната среда, намаляване на разликата между бедни и 

богати, разумно използване на природните ресурси и установяване на съот-

ветствие между икономическото и социалното развитие при спазване на 

необходим екобаланс. От гледна точка на отделното предприятие концепци-

ята за „устойчиво развитие“ също е особено актуална днес, предвид замяна-

та на възприеманите до миналия век цели на предприятието като „максими-

зиране на печалбата“ и „максимизиране на стойността за акционерите“ с 

„повишаване на стойността на всички заинтересовани страни“ и „осигурява-

не на устойчиво развитие“.  

Ограничените ресурси и ролята на сектор „Строителство“ на нацио-

нално и евросъюзно равнище се явяват предпоставка за създаване на изслед-

вания с научна и приложна стойност относно възможностите за оценка на 

устойчивото развитие на строителните предприятия в България, които да 

осигурят по-голяма ефективност и устойчивост за бизнеса у нас. Въпреки 

добиващата все по-широка популярност концепция за устойчиво развитие 

все още липсват общоприети методики и модели за оценка на това развитие, 

както и конкретни изследвания за строителните предприятия в България. 

Взети в съвкупност тези причини подчертават наличието на отворена изсле-

дователска ниша. 

Обект на изследване са строителните предприятия и по-конкретно те-

зи от Североизточния и Югоизточния райони на България, а негов предмет 

– оценката на устойчивото им развитие. 

Основната теза, която се поддържа в това изследване, е, че съществу-

ват възможности за проектиране на икономико-математически модели за 

оценка на устойчивото развитие на отделни предприятия или цели сектори, 

които могат да се използват като адекватни управленски инструменти за 
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контрол и вземане на решения във връзка с осигуряването на устойчиво раз-

витие на бизнеса в България. 

Във връзка с посочената теза научната цел на разработката е, на база 

обобщение и анализ на основни теоретични постановки в областта на устой-

чивото развитие, да се изследва състоянието на строителните предприятия у 

нас и да се предложат икономико-математически модели за оценка на ус-

тойчивото им развитие. 

За реализирането на дефинираната от авторите цел са поставени след-

ните научно-приложни задачи:  

• Като се разкрият някои особености на устойчивото развитие в тео-

ретико-методологичен аспект на макро- и микрониво и се изследва състоя-

нието на строителния сектор у нас, да се класифицират показателите за не-

говото измерване при строителните предприятия. 

• Да се анализират съществуващи подходи за оценка на устойчивото 

развитие и като се конструират и апробират подходящи икономико- матема-

тически модели, да се оцени устойчивото развитие на строителните предп-

риятия у нас. 

Теоретичната и методологическата основа на изследването се гради 

върху схващанията, формулирани в трудовете на български и чуждестранни 

учени, посветени на устойчивото развитие, неговото измерване и оценяване. 

Използвани са описателният и сравнителният метод, методите на анализ и 

синтез, хронологичният анализ и др. В аналитичната част са използвани ме-

тодът на сравнението, репрезентативният метод, експертни оценки, анкетни 

проучвания, които са осъществени на основата на собствен разработен въп-

росник. Събраната информация e обработена с помощта на програмните 

продукти MS Excel 2007 и SPSS 17.0. Конструирани и апробирани с реални 

данни са адитивни и мултипликативни математически модели за оценка на 

устойчивото развитие. 

Участието на авторите при написването на студията е следното: 

Доц. д-р Росен Николаев – въведение, параграфи 2.2, 2.3, 2.4 от втора 

глава и заключение. 

Гл. ас. д-р Катя Антонова – първа глава. 

Виктория Станчева – параграф 2.1 от втора глава. 
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Глава първа. Някои Теоретични аспекти 

на концепцията „устойчиво развитие“ 

 

1.1. Устойчивото развитие в глобален аспект 

Проблемите, свързани с устойчивото развитие, са предмет на дискусия 

през последните десетилетия. Общоприето е схващането, че съвременните 

модели на развитие са ресурсоемки, което ги прави неустойчиви от еколо-

гична и от икономическа гледна точка. Бурното развитие на отделните ико-

номики и непрестанните технологични иновации от една страна и ограниче-

ните природни ресурси, както и нарастващото социално неравенство от дру-

га са съвременните тенденции, в пресечните зони между които може да се 

търси обосновка за нарастващия през последните години интерес към кон-

цепцията „устойчиво развитие“.  

Изследванията показват, че началото на тази концепция е поставено в 

Германия през 1713 г. от Ханс Карл фон Сремски, считан за бащата на устой-

чивия добив в горското стопанство, който въвежда за първи път понятието „ус-

тойчивост“1. Авторът пише книгата си по време на енергийна криза, когато е 

трябвало да бъде доставяна дървесина като източник на енергия. С нарастване-

то на населението нараства и недостигът на дървен материал, което предполага 

необходимостта от управление на горите. Той има предвид такава система за 

експлоатация на горите, при която те се запазват, ако добивът на дървесина не 

превишава естествения растеж на дървесната маса2. Понятието „устойчиво раз-

витие“ се използва и в средата на XX век от институциите, контролиращи ри-

болова в Канада. Според тях експлоатацията на рибните ресурси трябва да бъде 

такава, че те да не се изчерпват напълно, а обемът на улова да отговаря на въз-

можностите на простото възпроизводство на рибните видове. 

Концепцията за устойчивото развитие се оформя през 70-те години на 

XX век. На проведената през 1972 г. в Стокхолм от Организацията на обе-

                                      
1
  Hans Carl von Carlowitz, Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und 

Naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht. Leipzig, 1713, S. 105. 
2  Смята се, че Ханс Карл фон Сремски е създател на понятието „устойчивост“. Освен 

него той използва и понятията „вечно“ (ewing), „продължително“ (lang), „постоянно“ 
(permanent). 
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динените нации (ООН) Световна конференция за околна среда и развитие се 
взема решение за формиране на независима Международна комисия по 
околна среда и развитие. Основна задача на тази комисия е да извърши всес-
транни изследвания и да разработи доклад за състоянието на околната среда. 

Докладът „Предели на растежа“ поставя начало на призивите на учени и 
общественици за осъзнаване на опасността за човечеството от неогранича-
вания ръст на производство и потребление. В доклада се търси отговор на 
въпроса какво ще оставим на следващите поколения, ако продължи ускоре-

ната експлоатация на ресурсите. Изводът е твърде краен – ако човечеството 
продължи да се развива с темповете от 50-те и 60-те години, ще загине или 
от недостиг на ресурси, или от прекомерно замърсяване на околната среда. 
Най-общо в основата на тази философия стои твърдението, че като система 

светът се развива в определени граници и човечеството е длъжно да се съоб-
разява с това. Критици на тази философия смятат, че устойчивото състояние 
на икономиката се характеризира с постоянен запас на ресурси и на населе-
ние. Те не приемат, че темповете на растежа трябва да бъдат ограничавани, 
за да не се изчерпят ресурсите, а смятат, че икономическият растеж трябва 

да се реализира главно за сметка на стабилизиране на броя на населението, 
стабилизиране на потока на ресурсите и осигуряване на справедливост на 
разпределението на ресурсите сред населението.  

През 1980 г. Международният съюз за защита на природата и природ-

ните ресурси3 публикува доклад, озаглавен „Световна стратегия за съхране-
ние“, където за първи път се появява терминът „устойчиво развитие“ , a през 
1987 г. Световната комисия за околна среда и развитие към ООН публикува 
историческия си доклад „Нашето общо бъдеще“4, известен още като „Док-

ладът Брунтланд“, в който е отправено предупреждението, че човечеството 
трябва да промени много от навиците си, свързани с начина на живот и ико-
номическо развитие, за да бъде избегнато рязкото влошаване на състоянието 

                                      
3  Международният съюз за защита на природата и природните ресурси (International 

Union for Conservation of Nature, IUCN) е международна природозащит-
на организация, която се грижи за опазването на природните ресурси. Основана е 
през 1948 г. и централата иj се намира в Гланд, Швейцария. 

4  Our Common Future/Brundtland Report. United Nations World Commission on 
Environment and Development, 1987. 
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на околната среда. Комисията Брунтланд призовава към „нова ера на иконо-
мическо развитие, безопасно за околната среда“ и за първи път предлага 
дефиниция на понятието: „Устойчивото развитие е това, което отговаря на 
потребностите на настоящите поколения, без да компрометира възможност-

та бъдещите поколения да задоволят своите потребности“5, т.е. „организа-
цията и технологията на производството трябва да е такава, че да гарантира 
природното равновесие, в това число като осигури превръщането на днеш-
ния продукт на производството в утрешен нов производствен ресурс“6. 

Категорията „устойчиво развитие“ получава широка популярност след 
конференцията на ООН за околната среда и развитието в Рио де Жанейро 
през 1992 г., на която се дава израз на осъзнаването на нарастващата опас-
ност от все по-острите екологични проблеми в цял свят. Конференцията 

приема така наречения „Дневен ред 21“, очертаващ концепцията за устойчи-
во развитие на човечеството през следващите сто години и съдържа основ-
ните принципи, върху които следва да се основават бъдещата политика и 
решенията за действие на съвременното и утрешното общество. Някои от 
основните принципи са пряко свързани с устойчивото развитие и залагат на 

„принципа на превантивност“, а също така подчертават важността на граж-
данското участие в процесите на вземане на управленски решения и на дос-
тъпа до информация за решаване на тези проблеми.  

На конференцията „Рио+20“, проведена през 2012 г., е приет заключи-

телен документ, наречен „За общото бъдеще“. Разработени са набор от цели 
за устойчиво развитие, като акцентът е поставен върху две основни теми: как 
да се изгради зелена икономика, за да се постигне устойчиво развитие и да се 
изведат хората от бедността, и как да се подобри международното сътрудни-

чество за устойчиво развитие чрез изграждане на институционална рамка. 
Един от най-значимите резултати от „Рио +20“ е споразумението от 

страна на правителствата за създаване на общо и прозрачно разработване на 
набор от инструменти за устойчиво развитие. В него ясно се обявява, че то 

                                      
5  Our Common Future/Brundtland Report. United Nations World Commission on 

Environment and Development, 1987. 
6  Daly, Н. Sustainable Development: Definitions, Principles, Policies. Invited Address, 

World Bank, Washington, DC, 2002. 
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трябва да е полезен инструмент за преследване на съвместни действия за 
устойчиво развитие, да допринася за пълното прилагане на резултатите от 
всички големи срещи в икономическите, социалните и екологичните облас-
ти, да служи като водач за внедряване и интегриране на устойчивото разви-

тие в системата на ООН като цяло, да се надгражда върху вече поетите за-
дължения и успехи, да бъде съгласувано и интегрирано в програмата за раз-
витие на Организацията след 2015 г. и да не отклонява от фокуса си усилия-
та за постигане на устойчиво развитие7. 

През първите десетилетия на XXI век стандарт в управлението на „ус-
тойчивото развитие“ са целите на ЕС, поставени в стратегията „Европа 2020“. 
Това са пет основните цели – в областта на заетостта, иновациите, образова-
нието, социалното приобщаване, климата и енергията – и трябва да бъдат пос-

тигнати до 2020 г. Всяка държава-членка приема свои собствени национални 
цели във всяка от тези области. Конкретните действия на равнище ЕС и на 
национално равнище служат за основа на стратегията. 

Общоприето определение за устойчиво развитие не съществува. Пред-
ложени са много, различни, често противоречиви дефиниции, отразяващи 

различни гледни точки и разбирания. Опитът за извеждане на едно обобща-
ващо определение на понятието „устойчиво развитие” е много трудна теоре-
тична задача, затова най-общо концепцията за устойчивото развитие се въз-
приема като необходим обществен консенсус. По този повод една от най-

влиятелните световни банкови институции посочва: „Постигането на устой-
чиво развитие е балансиращ акт: то изисква прилагане на политики, страте-
гии, програми и проекти, които третират околната среда и развитието като 
едно цяло. Изискват и промени в мисленето, нагласите и поведенията на 

заинтересованите страни. Разбира се една нация не може да постигне устой-
чиво развитие сама“8.  

Дефиницията за устойчиво развитие на комисията Брунтланд се осно-
вава на опазване на околната среда и предвидливо използване на природни-

те ресурси. Тя е видоизменена с въвеждането на дефиницията за „трите 
стълба“, чието интегрирано и хармонично взаимодействие предоставя ал-

                                      
7  http://www.sustainabledevelopment2015.org. 
8  Asian Development Bank. Sustainable Development Timeline, 2012. 
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тернатива за развитие: икономически просперитет, социална справедливост, 
съхранение на околната среда (вж. табл. 1) 

Таблица 1 

Три стълба за устойчиво развитие 

Първи стълб 
Икономически прос-
перитет 

Основа на устойчиво развитие са четирите 
вида капитал: природен, произведен от човека, 
социален и човешки 

Втори стълб 
Социална справедли-
вост 

Степента на отговорност за социалните и ико-
номическите си действия във всички времеви 
и пространствени измерения 

Трети стълб 
Съхранение на окол-
ната среда 

Екологичната поносимост – справедливо 
участие в разпределението на екологичните 
блага и ресурси 

Източник: www.bg-ikonomika.com 

Устойчивото развитие обвързва икономическата с екологичната ефек-
тивност от общественото производство и утвърждава принципа на равенство 
и справедливост чрез повишаване на човешките възможности и гражданско-
то съзнание, т.е. в специализираната литература устойчивото развитие се 
разглежда в три основни аспекта:  

- екологичен, засягащ състоянието на природното равновесие; 
- икономически, отнасящ се до екологоемкостта на производството; 
- социален, свързан със стопанските и природните условия на живот на 

населението: заетост, образование и обучение, здраве, достъп до „здрава“ 

природна среда, отговорно и споделено управление, както и намаляване и 
елиминиране на неустойчивите модели на производство и потребление.  

Концепцията за устойчиво развитие се базира на разбирането за об-
ществото и света като единно цяло, затова се приема, че трите аспекта на 

развитие са само условно разделени, защото те са в непрестанно взаимо-
действие9. Когато говорим за зелено развитие, доминира екологичният ас-
пект, но действията в тази насока биха били оправдани и устойчиви, само 
ако тяхната цена не е твърде висока за населението. Когато се говори за 

                                      
9  Hawkes, J., Understanding Culture, http://community.culturaldevelopment.net.au/ 

Understanding Culture, 2003. 
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икономическо развитие и растеж, трябва да се вземат предвид социалният и 
екологичният аспект. Абсолютизирането на някои от аспектите на устойчи-
вото развитие не отговаря на реалностите и в този смисъл е неприложимо. 
Развитието е устойчиво, ако отчита не само някои от аспектите, които го 

характеризират, а всички взети заедно, като взаимно допълващи се. Не може 
да се говори за устойчиво развитие, ако една страна е икономически добре 
развита, но това е за сметка на унищожена природа, или ако дадена страна е 
екологично чиста, но е с подчертана социална поляризация и нисък стандарт 

на живот. Затова и Вилдер10 е на мнение, че при анализ на понятието „ус-
тойчиво развитие“ е необходим интердисциплинарен подход, като се вземат 
предвид не само икономическите параметри, а се отчитат институционална-
та структура и потребностите на хората. В този смисъл е необходимо устой-

чивото развитие да е по посока в промяна на изискванията към институции-
те, което означава съкращаване на броя им и поетапното им свеждане до 
институции, осигуряващи правата и свободите на гражданското общество и 
отделните негови субекти. П. Бартелмус11 представя устойчивото развитие 
като система от програми за развитие, без които не биха се решили пробле-

мите с конфликта между поколенията по отношение ползването на природ-
ните ресурси, опазването на природата и социалната справедливост. 

Според Т. Брайкова12 концепцията за устойчиво развитие на общест-
вото спазва няколко основни изисквания:  

- стремеж към социално отговорна икономика – оптимизиране на пе-
чалбите при разумно използване на ресурсите и запазване на екологично 
равновесие, установяване на баланс между икономическо, социално и еко-
логично развитие; 

- продължаване на процеса на демократизиране на обществото, в т.ч. и 
развитието на гражданското общество;  

- задълбочаване на отношенията на разбирателство и сътрудничество 
между държавите и народите, отказ от употреба на сила; 

                                      
10  St. de Vylder. Sustainable Human development and Macroeconomics. Strategic inks and 

implications. Discussion paper (Draft), UNDP, 1997, p. 9. 
11  Bartelmus, P. Environment, growth and development. London: Routledge, 1994, p. 73. 
12  Брайкова, Т. Теория на социалната политика. София: Парадигма, 2000. 
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- по-голяма отговорност на правителствата и международните органи-
зации за решаване на националните и глобалните проблеми;  

- достоен живот за всеки човек чрез осигуряване на равни възможнос-
ти за образование, здравеопазване и труд. 

Тези изисквания предполагат прилагането на системен подход при 
решаване на обществените проблеми, свързани с устойчивото развитие, т.е. 
разумно използване на наличните ресурси, за да бъде осигурен достоен жи-
вот не само на сегашните, но и на бъдещите поколения.  

Направеният преглед на различни мнения дава основание да обобщим, 
че трудностите, свързани с изясняване на същността на концепцията, произ-
тичат от големия диапазон както в степента на удовлетворение на потребнос-
тите, така и на самите потребности на различните заинтересовани страни; от 

диференциацията в развитието и екологичното състояние на отделните стра-
ни, както и от съществените разминавания в социалното развитие. Устойчи-
вото развитие е такова развитие на обществото, при което се установява ди-
намично равновесие както в самото общество (между отделните сфери на 
обществен живот), така и между обществото и природата.  

1.2. Особености на устойчивото развитие на предприятието 

Постигането на устойчиво развитие може да се осъществи само съзна-
телно от човека, тъй като той може да управлява протичането на процесите 
и явленията. В тази връзка следва да има консенсус между хората по отно-

шение на очакваните резултати и начините за тяхното постигане, тъй като 
при наличието на противоречие и конфликти е немислимо да се говори за 
постигането на устойчивост.  

Важно е да се отбележи, че в специализираната литература въпросите, 

свързани с устойчивото развитие, се разглеждат предимно на макроравни-
ще: глобално, национално или на равнище сектор. На равнище предприятие 
устойчивото развитие обикновено се свежда до въпроса за корпоративната 
социална отговорност. В този контекст и на база избрания обект на изслед-

ване – строителните предприятия в България – считаме, че следва да внесем 
яснота относно измеренията на устойчивото развитие на корпоративно рав-
нище. 
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Т. Анастасов13 е на мнение, че като разглеждаме проблема на микро-
равнище е необходимо да отчетем факта, че „устойчивото развитие е общес-
твена ценност, която се споделя от бизнеса, потребителите и държавата и тя 
не може да се реализира само от едно отделно предприятие независимо, 

изолирано от цялата бизнес общност“. Това ново отношение поставя нови 
изисквания към предприятията – усъвършенстване на управлението, нова 
ориентация, преосмисляне на съществуващите цели, стратегии, програми и 
др. Те трябва да са в синхрон с изискванията към бизнеса за опазване на 

околната среда, за социална справедливост и за икономически просперитет. 
Осигуряване на устойчиво развитие на ниво предприятие може да бъде пос-
тигнато чрез реализиране на поставените цели и чрез последователното при-
лагане на принципа на отговорност към обществото.  

Според мнението на Адам Смит14 „съвършеният егоист“, в стремежа за 
максимизиране на собствената възвръщаемост от дейността (печалбата), се 
ползва от всевъзможни способи за печалба и в този смисъл – от всички пре-
доставени законови средства, включително и евентуални „празноти в норма-
тивното регулиране“. Според Л. Радионова и Л. Абдуллина15 печалбата вече 

не е крайната цел, към която трябва да бъдат ориентирани управленските 
дейности. Тя е една от икономическите цели и изпълнява важна функция – 
средство за постигане на целите на цялата система. Е. Немли16 определя ус-
тойчивото развитие като „стратегия за получаване на конкурентно предимст-

во чрез разработването и прилагането на производствени процеси, продукти и 
услуги, които отговарят на изискванията за безопасност на околната среда и 
за задоволяване на социалните потребности“. Екологосъобразно е развитието, 
при което взаимодействието с природата става по начини и мащаби, които не 

застрашават нейното равновесие, а социалната справедливост се фокусира 
върху социално-икономическите и институционалните аспекти на устойчи-

                                      
13  Атанасов, Т. Устойчивото развитие в условията на трансформиращите се икономики. 

// Годишник на стопански факултет на СУ, том 8, 2009. 
14  Smith, A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London, 1776. 
15  Родионова Л. Н., Л. Р. Абдуллина. Устойчивое развитие промышленных предприя-

тий: термины и определения. Нефтегазовое дело, 2007. 
16  Nemli, E. The Status of Corporate Sustainability in Turkish Companies, 2004. Retrieved 

12.07.2009 from http://opim.wharton.upenn. edu/gc/philadelphia/abstract/Nemli.pdf  



134 

востта. Тя отразява влиянието на регулативните механизми в икономическата 
и социалната сфера за постигане на социална справедливост17. Екологичните 
проблеми като изменения на климата, изчерпване на природните ресурси, 
замърсяване на въздуха и загуба на биологично разнообразие могат да окажат 

катастрофално въздействие върху живота на земята. Необходимо е да се на-
мерят иновативни решения и да се създадат екологосъобразни технологии, за 
да бъдат избегнати или сведени до минимум тези проблеми. От решаващо 
значение е постигането на максимална ефективност на всички етапи на про-

изводство. 
Устойчивото развитие на ниво предприятие предполага дейност, насоче-

на към постигане на корпоративните цели в съответствие с принципите за ус-
тойчивост в рамките на трите аспекта: икономически, социален и екологичен. 

Икономическият аспект обхваща не само финансовите резултати на предп-
риятието, а се фокусира и върху анализ за приноса на организацията към 
националната икономика. Важно значение за устойчивото развитие на орга-
низациите имат размерът на инвестициите в човешки капитал, резултатите 
от проучване на удовлетвореността на потребителите, качеството на про-

дукцията и услугите и др. Социалният аспект включва приноса на предприя-
тието към спазване на основните права на човека, осигуряване на безопас-
ността и здравето на персонала, сигурността на работното място, социалните 
придобивки, условията на труд, увеличаване на нивото на заетост и издигане 

на жизнения стандарт на човека като основен и най-ценен обществен ресурс. 
Екологичният аспект е насочен към защита на околната среда и се отнася до 
запазване на екологичното равновесие. 

По наше мнение е необходимо устойчивото развитие на равнище 

предприятие да включва още един, четвърти аспект – устойчиво управление. 
В този смисъл са необходими: стратегическо планиране; стратегически ме-
ниджмънт; гъвкавост на бизнеса; стратегическо управление на човешкия 
капитал и корпоративна социална отговорност.  

 

                                      
17  Гечев, Р. Устойчиво развитие: системообразуващи фактори и регулативни меха-

низми. Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на икономичес-
ките науки“. София, 2005. 
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Стратегическото планиране е дейност, която се извършва, за да се 
обосноват целите в развитие на организацията, да се определят стратегиите, 
които ще се прилагат за различните дейности и за различните времеви пери-
оди, да се ранжират задачите и да се разпределят ресурсите, необходими за 

постигане на целите. Стратегическото планиране предполага балансираност 
и обвързаност между целите, стратегиите и програмите в организацията. За 
да се приспособи организацията към промените в обкръжаващата среда, е 
необходимо стратегическо планиране на приоритетните дейности. То се 

свързва с достигане на оптимален модел за управление на ресурсите в орга-
низацията. Решенията, които са предмет на стратегическото планиране, са 
най-важни за развитието на организацията. 

Стратегическият мениджмънт е непрекъснат процес на създаване на 

конкурентни предимства чрез устойчиви управленски подходи, различен 
начин на мислене, който често може да влиза в конфликт с нагласи, начин 
на работа, методи и условия, усвоени при традиционната фирмена дейност. 
Гъвкавостта на бизнеса е необходима, когато се вземат предвид реалностите 
на пазара: все по-голямата конкуренция и стесняване на пазарните ниши, в 

които може да се развива и реализира предприятието.  
Стратегическото управление на човешкия капитал става важна страте-

гическа дейност. То разглежда всяко предприятие като отворена система. 
Промяната в икономическата обстановка поставя в позиция на силна деква-

лификация много служители. Изискванията към знанията, уменията и ком-
петенциите им според новите реалности на пазара се променят и предопре-
делят необходимостта от осъвременяване на обученията. Според Е. Вачкова 
и Б. Петров18 някои от признаците за стратегическо управление на човешки-

те ресурси са: наличие на стратегия в организацията и свързана с нея страте-
гия за развитието на човешките ресурси; наличие на обособено структурно 
звено за управление на човешките ресурси; участие на ръководителя, отго-
варящ за човешките ресурси, в разработването на стратегии и в стратегичес-

кото управление на организацията; използване на съвременни методи, тех-
нологии и подходи за набиране и подбор на персонал; разработване на стра-

                                      
18  Вачкова, Е., Б. Петров. Стратегическо управление на човешките ресурси и интегра-

цията на България в Европейския трудов пазар. София, 2001. 
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тегии и политики за развитие и обучение на персонала; използване на под-
ходяща система за оценяване на персонала; прилагане на системи за спра-
ведливо и адекватно заплащане на заетите; използване на гъвкави системи за 
заетост; демократизиране на управлението и развитие на комуникациите в 

организацията; създаване на условия за трудова и социална интеграция и др. 
Корпоративната социална отговорност е съвременна, развиваща се 

концепция и нейното прилагане е много актуално. Според определение на 
Световната банка тя е „ангажимент на бизнеса да допринася за устойчивото 

икономическо развитие и да гарантира връзка с работниците, техните се-
мейства, местната власт и обществото като цяло с цел повишаване на качес-
твото на живота, което да бъде приемливо както за бизнеса, така и за разви-
тието“19, а според Световния бизнес съвет за устойчиво развитие корпора-

тивната социална отговорност е „продължителен ангажимент на бизнеса 
към етично поведение и принос към икономическото развитие, докато по-
добрява качеството на живот на работниците и служителите, на техните се-
мейства, както и на местната общност и обществото като цяло“20.  

Изграждането на корпоративна социална отговорност означава прила-

гането на конкретни политики, свързани със спазване правата на човека, 
осигуряване на социална сигурност и условия за труд, изграждане на стан-
дарти за етично поведение, производствена политика, политика по отноше-
ние на клиентите, политика по отношение на околната среда и др. 

Последователността на действията, свързани с постигането на устой-
чиво развитие, предполага движението от отделната организация през съот-
ветния сектор и регион до достигане на национално и на глобално равнище. 
Не е възможно постигане на устойчиво развитие само в отделна система 

(организация, регион, страна), тъй като развитието на всяка система в една 
или друга степен зависи от посоката и динамиката на развитие на световната 
икономика.  

 

 

                                      
19  www.worldbank.org – официален сайт на Световната банка. 
20  WBCSD, 2002. Corporate Social Responsibility: The WBCSD’s journey. // 

http://www.wbcsd.org. 
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1.3. Анализ на функционирането на строителния сектор 

Строителството е водещ икономически сектор за всяка икономика. 
Състоянието и изменението на основните икономически показатели, харак-
теризиращи сектора, се намират в непосредствена зависимост от макроико-

номическото развитие на страната и на глобализиращите се процеси и дей-
ности. Строителният сектор в България се развива с бързи темпове, но в ре-
зултат на настъпилата през 2008 г. световна финансова и икономическа кри-
за в периода 2009-2013 г. основните показатели за сектора се влошават. Зам-

разени са обекти за над 2 млрд. лв., а заетите в строителството само за пър-
вото тримесечие на 2009 г. са намалели с 51 000 работници21, т.е. строителс-
твото отчита негативни тенденции, които могат да бъдат обобщени и предс-
тавени с конкретни данни.  

Показателите, характеризиращи състоянието и развитието на сектора 
са много на брой и могат да бъдат представени по различен начин. Един от 
основните показатели, даващ обобщена представа за състоянието на иконо-
миката на страната и конкретно на сектора, е брутният вътрешен продукт 
(БВП). Най-висок относителен дял секторът бележи през 2008 и 2009 г., 

който е в размер на приблизително 8% от БВП. През 2010 и 2011 г. има 
трайно намаляване на продукцията в строителния сектор, като за 2010 г. 
относителният дял е малко над 6% от БВП22.  

През периода 2005-2013 г. за сектор „Строителство“ се наблюдават ня-

кои основни тенденции. Условно този период може да се раздели на две – 
период на възход и период, повлиян от световната финансова и икономичес-
ка криза. В таблица 2 е представена информация за някои основни показате-
ли, с помощта на които може да се направи анализ на състоянието на сектор 

„Строителство“ (вж. табл. 2).  
 
 
 

 

                                      
21  www.ksb.bg – официален сайт на Камарата на строителите в България. 
22  www.nsi.bg – официален сайт на Националния статистически институт.  
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Таблица 2 

Основни показатели за развитието 

на сектор „Строителство“ за периода 2005-2013 г. 

Показател 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Предприятия 
в сектор 
„Строителст-
во” (бр.) 

12823 14638 18193 21493 23606 21164 19543 19068 18738 

Оборот (млн. 
лв.) 7801 10434 14771 20220 19191 13668 13691 14022 13395 

Произведена 
продукция  
(млн. лв.) 

7979 10907 1539 21582 19296 13250 12818 12900 12698 

Добавена 
стойност по 
факторни 
разходи (млн. 
лв.) 

1432 2065 3415 4869 4354 2619 2596 2431 2298 

Заети лица 
(хил. бр.) 

157,6 185,3 221,2 259,6 237,5 223,0 193,0 185,9 179,4 

Източник: съставена от авторите по данни на НСИ. 

 

От посочените данни става ясно, че най-голям е броят на строителните 
предприятия през 2009 г., когато е пикът в строителството у нас. В годините 
от 2005 до 2009 се наблюдава бързо нарастване в броя на фирмите, работе-
щи в бранша, като увеличението през 2009 спрямо 2005 г. е с 84,09%. През 

2010 г. започва спад, като през 2013 г. броят на строителните предприятия в 
страната се връща на нивата от 2007 г. 
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Източник: съставена от авторите по данни на НСИ. 

Фиг. 1. Брой на предприятията в 

сектор „Строителство“ за периода 2005-2013 г. 

Разпределението на строителните предприятия според броя на заетите 
в тях за периода 2010-2013 г., в който започва излизането от кризата, е пред-
ставено в таблица 3. 

Таблица 3 

Групи строителни предприятия в България според 

броя на заетите лица за периода 2010-2013 г. 

Групи строителни 
предприятия според 
броя на заетите лица 

Години 

2010 2011 2012 2013 
бр. % бр. % бр. % бр. % 

Микро (0-9) 17620 83,2 16378 83,8 16076 84,3 15885 84,8 

Малки (10-49) 2872 13,6 2569 13,1 2445 12,8 2305 12,2 

Средни (50-249) 613 2,9 542 2,8 503 2,7 500 2,7 

Големи (над 250) 59 0,3 54 0,3 44 0,2 48 0,3 

Общо 21164 100 19543 100 19068 100 18738 100 

Източник: съставена от авторите по данни на НСИ. 

От данните става ясно, че през целия изследван период с най-голям 
относителния дял (над 80%) са микропредприятията. През анализираните 
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години се забелязва намаление на относителния дял на малките и средните 
предприятия в строителството, като в абсолютни стойности намалява броят 
на всички предприятия. През периода на икономически растеж на страната в 
строителния сектор е произведена значителна по обем продукция, която 

надвишава потребителското търсене и по същество се преобразува в ниско-
ликвиден ресурс, който с течение на времето се обезценява поради повиша-
ване на изискванията на инвеститори и потребители към готовата строител-
на продукция и поради паралелно развиващото се сривно понижаване на 

цените на пазара за недвижими имоти. 
Обемът на произведената продукция нараства до 2008 г., като най-

голямо е увеличението спрямо 2007 г. (36,7%), а най-голямото намаление в 
обема на произведената продукция е регистрирано през 2010 г. Оборотът на 

строителните предприятия е най-голям през 2008 г., като в сравнение с 2005 
е по-голям с 2,6 пъти. Намалението започва през 2009 г., като най-осезаемо 
то е през 2010 г. В годините от 2011 до 2013 се запазва на почти еднакви 
равнища (вж. табл. 2). Данни за произведената от строителните предприятия 
продукция общо, в т.ч. сградно и инженерно строителство за периода 2010- 

2014 г., са представени в таблица 4. 

Таблица 4 

Обем на произведената продукция на строителните 

предприятия за периода 2010-2014 г. 

Показатели 
Години 

2010 2011 2012 2013 2014 
Строителство общо (млн. лв.) 13250 12 818 12900 12698 12571 

Строителство общо (%) 100 100 100 100 100 

Сградно строителство (млн. лв.) 6531 6457 7238 7313 6779 

Сградно строителство (%) 49,3 50,4 56,1 57,6 53,9 

Инженерно строителство (млн. лв.) 6719 6361 5662 5385 5792 

Инженерно строителство (%) 50,7 49,6 43,9 42,4 46,1 

Източник: КСБ. Строителна индустрия. Годишен анализ 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 г. 
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Динамиката на произведената продукция в строителните предприятия 
в България за периода 2010-2014 г. е представена на фиг. 2. 

 

 

Източник: КСБ. Строителна индустрия. Годишен анализ 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 г. 

Фиг. 2. Обем произведена продукция 

в сектор „Строителство“ за периода 2010-2014 г. 

 
Обемът на произведената продукция в сградното строителство в абсо-

лютна стойност бележи своя ръст през 2013 г. (57,6%) от строителството 
общо, а най-ниска е стойността през 2011 г., когато заема 50,4% от общия 

обем на продукцията. През 2014 г. се наблюдава намаление с 3,7 процентни 
пункта спрямо 2013 г. Обемът на произведената продукция в инженерното 
строителство има най-висока абсолютна стойност през 2010 г. След това 
започва да намалява и през 2012 и 2013 г. съответно заема 43,9 и 42,4% от 
общия обем строителна продукция. През 2014 г. обемът на произведената 

продукция в инженерно строителство бележи ръст спрямо предходната го-
дина. Общият обем на произведената продукция в сектора е най-голям в 
началото на изследвания период и възлиза на 13 250 млн.лв., като през след-
ващите години намалява плавно.  
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При показателя „инвестиции в строителството“ се забелязва същата 
тенденция, като най-рязък спад има през 2010 г., спрямо 2009 г. (вж. табл. 5) 

Таблица 5 

Инвестиции в сектор „Строителство“ за периода 2005-2013 г. 

Показател 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Инвестиции 
в строителс-
тво (млн. лв.) 

763 1107 1756 2296 2174 1369 1147 1088 1298 

Чуждестран-
ни директни 
инвестиции 
в строителс-
тво (млн. 
евро) 

749 2279 3303 2365 1226 1292 775 956 918 

Източник: съставена от авторите по данни на НСИ. 

По-различно е положението по отношение на чуждестранните директ-
ни инвестиции. Те бележат ръст до 2007 г. Намалението им започва през 

2008 и продължава до 2011 г., през която се връщат до нивата от 2005 г., а 
през 2012 и 2013 г. бележат леко увеличение (вж. фиг. 3). 

 
Източник: съставена от авторите по данни на НСИ. 

Фиг. 3. Инвестиции в сектор „Строителство“ за периода 2005-2013 г. 
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Броят на заетите в сектор „Строителство“ лица се увеличава рязко до 
2008 г., като достига 297,2 хил. бр., което е с 57,6% повече спрямо 2005 г. 
Намалението по този показател започва през 2009, като през последната го-
дина от изследвания период броят на заетите в строителството се връща 

приблизително до нивата от 2005-2006 г. (вж. табл. 2). Относителният дял на 
заетите в строителния сектор от общо заетите в България за периода 2010-
2014 г. е представен в таблица 6. 

Таблица 6 

Заети лица в икономиката на България и 

в сектор „Строителство“ 2010-2014 г. 

Заети лица 
Години 

2010 2011 2012 2013 2014 

Общо за икономиката (хил. бр.) 3052,8 2949,6 2934,0 2934,9 3434,2 

Общо за икономиката (%) 100 100 100 100 100 

Строителство (хил. бр.) 223,0 193,0 185,9 179,4 177,9 

Строителство (%) 7,3 6,5 6,3 6,1 5,2 

Източник: съставена от авторите по данни на НСИ. 

 
Броят на заетите в икономиката на страната бележи тенденция на на-

маление до началото на 2013 г. Между 2010 и 2014 г. броят на заетите в сек-
тор „Строителство“ като относителна стойност в хиляди броя намалява с 
45,1 хил. души, т.е. с 25,8 %, в същото време заетите в националната иконо-
мика намаляват с 117,9 хил. души за периода 2010-2013 г., а след 2013 г. се 
отчита увеличение. През 2014 г. заетите в икономиката на страната се уве-

личават, а при заетите в сектор „Строителство” тенденцията на намаление 
продължава. Изчисленията показват, че за периода 2010-2014 г. средният 
процент на заетите в сектор „Строителство“ е 6,28%. 
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Източник: съставена от авторите по данни на НСИ. 

Фиг. 4. Брой заети лица за периода 2010-2014 г. 

 
Заплащането на труда е важен показател за характеризиране на устой-

чивото състояние на икономиката и в частност на сектора. Средната годиш-
на работна заплата бележи ръст за петте години от изследвания период, като 

това се отнася и за страната като цяло, и за строителния сектор (вж. табл. 7). 

Таблица 7  

Средна годишна работна заплата в икономиката на България 

и в сектор „Строителство“ за периода 2010-2014 г. 

 

Показатели 
Години  

2010 2011 2012 2013 2014* 

Средна годишна работна заплата (общо, лв.) 7777 8230 8773 9301 9932 

Средна годишна работна заплата в сектор 
„Строителство“ (лв.) 

7042 7283 7662 7998 8167 

Източник: съставена от автора по данни на НСИ;  *данните за 2014 г. са 

предварителни. 
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От данните в таблицата се вижда, че средната работна заплата в строи-
телството нараства плавно през анализирания период, като ръстът за 2014 
спрямо 2010 г. е 15,5%. В сравнение със средната годишна работна заплата в 
страната сектор „Строителството“ е с по-ниски стойности, средно с около 

13,5% за изследвания период. Най-осезателно е нарастването на работната 
заплата през 2014 г., когато заплащането в страната е с 1765 лв. или 21,6% 
повече от това в сектора. През 2010 г. то е едва 10,4% спрямо националния 
показател.  

По отношение на тенденциите при показателите, характеризиращи 
развитието на строителните предприятия у нас, са използвани данни от Ка-
марата на строителите в България, Националния статистически институт и 
секторни анализи на Българската стопанска камара23. Подобряването на 

икономическите показатели е една от предпоставките за промяна в полити-
ките по отношение на устойчивото развитие на строителния сектор в Бълга-
рия. Промените по основните показатели за икономическо развитие са раз-
лични за отделните страни. По показателя „Брутна добавена стойност“ Бъл-
гария е сред страните, които все още не могат да постигнат предкризисното 

равнище. Заедно с това тя е и страната с най-ниска производителност на 
труда, което от своя страна говори за необходимост от подобряване на ка-
чеството на труда и на използваните човешки ресурси в сектора, тъй като 
всеизвестен факт е ниската образователна степен и ниската квалификация на 

заетите в строителството. 
Перспективите за развитие на българската икономика за периода до 

2020 г., са свързани с осъществяване на продължителни структурни проме-
ни. Несъмнено в бъдеще ще възникват нови работни места, свързани най-

вече с промените в техниката и технологиите и с необходимостта от устой-
чиво развитие на строителните предприятия. В секторния анализ на компе-
тенциите на работната сила в сектор „Специализирани строителни дейнос-
ти“ за 2012 г.24 се посочва липсата на достатъчно обучени фасадни инжене-

                                      
23  Калчев, Р. Секторен анализ на сектор „Строителство“. София: Българска стопанска 

камара, 2013. 
24  Секторният анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Специализирани 

строителни дейности“. София: Българска стопанска камара, 2012. 
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ри, както и необходимостта от обучение по специалности, свързани с възоб-
новяемите енергийни източници. Изграждането на нова енергийна инфраст-
руктура и нови енергийни мощности за хидроенергия, геотермална енергия, 
слънчева енергия, енергия на приливи, отливи и вълни, вятърна енергия, 

твърда биомаса, биогаз е свързано с обучението на специалисти в тази об-
ласт. Строителството на енергоефективни сгради е съвременна тенденция, 
наложена от необходимостта да се пести енергия и същевременно да се 
опазва чиста околната среда.  

1.4. Устойчиво развитие на строителните предприятия 

Актуалността на въпросите, свързани с устойчивото развитие в строи-
телството се подчертава с приемането и прилагането на Директивата за съ-
ществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните про-

дукти25 от т.нар. нов подход, свързан с прилагането на европейското законо-
дателство. Тя отразява основните принципи на устойчивото развитие. Тех-
ническите изисквания към строителните продукти се оценяват въз основа на 
удовлетворяване на съществените изисквания към строежите: механично съп-
ротивление и устойчивост, безопасност при пожар, хигиена, опазване на здра-

вето и околната среда, безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на 
енергия и топлоизолация. Енергийната ефективност на сградите и ресурсната 
ефективност в производството, употребата на продукти за изграждане на 
сгради и инфраструктурни обекти имат важно значение за качеството на жи-

вот в Европа. За да отговаря адекватно на основните предизвикателства, е 
необходимо този сектор да е устойчив и конкурентоспособен.  

През 2012 г. Европейската комисия публикува стратегия за устойчива 
конкурентоспособност на строителния сектор и неговите предприятия26. 

Документът е част от инициативата „Европа 2020“ и се фокусира върху на-
сърчаването на благоприятни пазарни условия за устойчив растеж в предп-

                                      
25  Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС (Construction Product Directive – 

CPD), въведена в България чрез Наредба за съществените изисквания към строежите 
и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП). // ДВ, №106, 
2006. 

26  Construction: unleashing the potential of low energy buildings to restore growth – further 
details, MEMO/12/610, Brussels, 31.07.2012. // www. ec.europa.eu. 
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риятията от строителния сектор. Стратегията се фокусира върху пет основни 
цели:  

1. Стимулиране на благоприятни условия за инвестиции – по-спе-
циално в обновяването на съществуващите сгради и поддръжката на инф-

раструктурата. 
2. Стимулиране на иновациите и подобряване на качеството на човеш-

кия капитал, зает в строителния сектор – необходимо е по-добро предвиж-
дане на бъдещите нужди от умения и квалификации на заетите в сектора, за 

да могат да бъдат създадени условия за добра работна среда и управление на 
човешките ресурси, за по-голяма мобилност на строителни работници и 
осъществяване на повече услуги през граница. 

3. Подобряване на ресурсната ефективност и екологичните показатели, 

взаимно признаване на устойчиви системи за строителство в ЕС.  
4. Укрепване на вътрешния строителен пазар и осигуряване на стан-

дартни норми за проектиране за строителни фирми, улеснявайки ги да рабо-
тят в други страни-членки. За да се гарантира по-добро функциониране на 
вътрешния пазар в сферата на строителни продукти и услуги, е важно тези 

правила да са ясни и предвидими.  
5. Засилване на световните позиции на европейските строителни пред-

приятия за стимулиране на качествена работа по устойчиви стандарти в тре-
ти страни.  

За да се постигнат тези цели, са необходими промени в корпоративна-
та култура и манталитета на мениджърите, в осъществяване на ефективна 
комуникация в строителните предприятия и в системата за мониторинг и 
контрол по изпълнението на целите за устойчивото развитие. 

За да се осигурят благоприятни условия за инвестиции и по-специално 
инвестиции за обновяване на съществуващите сгради и поддръжка на инф-
раструктурата във връзка с устойчивото развитие в строителните предприя-
тия, е необходимо: 

- разработването на различни финансови инструменти и указания за 
обновяването на сградите; 

- данъчни облекчения за ремонт и строителство на сгради за постигане 
на енергийна ефективност; 



148 

- опростяване на административните процедури за получаване на раз-
решение за саниране на сградите; 

- усъвършенстване на възможностите за обследване и оценка на енер-
гийните характеристики на съществуващите сгради.  

Изключително важен елемент от изграждането на устойчиви и конку-
рентоспособни предприятия в строителния сектор е подобряване на качест-
вото на човешкия капитал и осигуряване на добри условия за труд. Още в 
доклада от 1993 г. Аткинс 27 стига до заключението, че зависимостта на 

строителния сектор от форми на несигурна заетост (като фиктивната самос-
тоятелна заетост) създава пречки пред производителността. Поради това е 
необходимо стабилизиране на заетостта и борба с незаконните практики. 
Независимо от формата на заетост са необходими стимули за повишаване на 

квалификацията на работната сила, които да предлагат възможности за уче-
не през целия живот. Освен това предприятията в строителния сектор са 
изправени пред предизвикателството на застаряващата работна сила. Адап-
тирането на пазара в отговор на кризата и последиците от нея изисква коор-
динация на съответните политики на ЕС. За тази цел е обърнато специално 

внимание на политиките за създаване на работни места, динамиката на паза-
ра на труда, трудовата мобилност, възползването от потенциала на новите 
технологии и на екологосъобразната икономика и справяне с безработицата 
сред младите хора. Важно значение има и възможността за вътрешна гъвка-

вост, която може да бъде много ефективно средство за запазване на заетост-
та и намаляване на разходите за приспособяване, като за целта е необходимо 
осигуряване на безпроблемно преминаване от едно работно място на дру-
го28.  

Подобряването на ресурсната ефективност и екологичните показатели 
са от изключително значение както за строителните предприятия, така и за 
икономиката като цяло. В този смисъл е необходимо стремежът да се насочи 
към употреба на местни и лесно достъпни строителни материали с кратък 

                                      
27  Secteur, Strategic Study on the Construction Sector: Final Report: Strategies for the 

Construction Sector („Стратегическо проучване на строителния сектор. Окончателен 
доклад: Стратегии за строителния сектор“). WS Atkins International, 1993. 

28  COM (2012)7, „Преструктуриране и предвиждане на промените: какви са поуките от 
наскоро придобития опит?“, 2012. 
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производствен цикъл и лесни за рециклиране, съобразяване с местните кли-
матични условия, релеф, културни особености, бит и традиции, употреба на 
възобновяеми енергийни източници, оптимизирана употреба на енергии и 
енергийни източници за жизнени нужди и оптимизирана употреба на вода и 

въздух. 
За укрепването и по-доброто функциониране на вътрешния и външния 

строителен пазар е важно да има европейски стандартни норми за проекти-
ране, строителство и експлоатация на сградите и съоръженията, т.е. да има 

ясни правила и норми. Въвеждането на еврокодовете29 има за цел да допри-
несе за реализация на устойчивия подход в строителството, който е отгово-
рен към околната среда и към изразходването на ограничените ресурси. 

Въз основа на извършения анализ и изведените констатации могат да 

се формулират следните изводи: 
1. Проблемът с устойчивото развитие е комплексен. При разработ-

ването на стратегиите и конкретните планове за действия и решения за дос-
тигане на устойчиво развитие се отчитат различни противоречия, интереси и 
конфликти. 

2. Практически решения за създаване на устойчиво развитие на общес-
твото се „произвеждат“ в целия спектър на действие – от индивида до дър-
жавата. 

3. Конкурентоспособността на предприятията от строителния сектор 

може да бъде постигната чрез устойчива строителна политика, която се из-
разява в намаляване на разходите, повишаване на енергийната и ресурсната 
ефективност, използване на нови материали и намаляване и управление на 
отпадъците.  

 

 

 

 

 

                                      
29  Еврокодовете са стандарти, които имат за цел да въведат общи строителни норми в 

страните, членуващи в Европейския комитет по стандартизация (CEN). // 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/eurocodes/index_en.htm. 
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Глава втора. Възможности за оценка на устойчивото развитие 

в строителното предприятие 

 

2.1. Подходи за оценка на устойчивото развитие 

Повече от 25 години след публикацията „Our Common Futurе“30 кон-
цепцията за устойчивo развитие и нейното практическо приложение все още 
будят интерес и пораждат различни предизвикателства, свързани с форми-
ралия се нов глобален ред. Обществено-икономическите трансформации, 

съпътстващи стопанското развитие, пораждат някои дискусионни моменти 
по отношение на оценката на устойчивото развитие, които остават нерешени 
и до днес. Подходите и моделите за измерване и оценка на устойчивото раз-
витие са обект на засилен изследователски интерес както в теоретичен, така 

и в практикоприложен аспект. Това може да намери обосновка в естеството 
на процеса на познание, който обикновено се съпровожда от метрики. Лип-
сата на количествени измерения прави познанието непълно или оскъдно и в 
този смисъл незадоволително31. Това обстоятелство обуславя разработването 
на различни подходи, методи, инструменти и модели за оценка на устойчиво-

то развитие от учени и изследователи, екологични организации, мениджъри, 
експерти от националните правителства и международни агенции. Общопри-
ета е тезата за наличието на широко призната нужда индивидите, организаци-
ите и обществата да намерят модели, метрики и инструменти за изразяване на 

степента, до която текущите дейности са неустойчиви32. В допълнение тук 
може да се посочи и принципът на измеримостта, дефиниран от Каплан и 
Нортън33, според който „не може да се управлява това, което не може да бъде 
измерено”. В този контекст считаме, че оценката на устойчивото развитие 

може да се разглежда като база за ефективно управлението на устойчивостта. 
Това предопределя ключовото значение на избора на адекватен инструмент за 
оценка на устойчивото развитие. 

                                      
30  Brundtland, Gr. et al. Our Common Future. Brundtland report, 1987. 
31  Георгиева, Е. и др. Маркетингови анализи. Варна: Наука и икономика, 2008, с. 10. 
32  Bebbington, J., J. Brown, B. Frame. Accounting technologies and sustainability assessment 

models. // Ecological Economics, 2007, Vol. 61, pp. 224-236. 
33  Каплан, Р. С., Д. П. Нортън. Стратегически карти. София: Класика и стил, 2006, с. 15. 
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Инструментите, използвани за измерване на устойчивостта, все още се 
развиват. Те включват показатели, модели, методики, одити, индекси, сче-
товодни и други системи за докладване и др. Следва да посочим, че в науч-
ните среди и практиката са по-популярни моделите, измерващи устойчивото 

развитие на макрониво. Върху тази проблематика работят както редица уче-
ни, така и световни организации като Организацията за икономическо сът-
рудничество и развитие (ОИСР) и ООН34, Световната банка35 и др. По от-
ношение на отделните компании са ни известни значително по-малък брой 

модели и инструменти за оценка на устойчивото развитие. През 1999 г. е 
разработена система за ежегодна оценка на корпоративната устойчивост, 
целяща да идентифицира компаниите, които са по-добре подготвени да от-
говорят на възможностите и заплахите, опосредствани от факторите на вън-

шната среда36. Съществуват и индекси на устойчивостта, както и рамки за 
отчитане на устойчиво развитие, които целят неговото интегриране в управ-
ленския процес на стопанските единици37. Някои автори използват размити 
множества при оценката на корпоративната устойчивост38. Въпреки това, 
след проучване на становищата на различни автори за оценяването на ус-

тойчивото развитие на микрониво, може да се посочи, че сред важните уп-

                                      
34  Conference of European Statisticians Recommendations on Measuring Sustainable 

Development. // http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications /2013/CES_SD_ 
web.pdf , 17.08.2015. 

35 The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development in the New 
Millenium. // http://siteresources.worldbank.org/ENVIRONMENT /Resources/ 
ChangingWealthNations.pdf, 17.08.2015. 

36  CSA Guide – RobecoSAM`s Corporate Sustainability Assessment Methodology, 2015. // 
http://www.sustainability-indices.com/images/corporate-sustainability-assessment-
methodology-guidebook.pdf, 14.08.2015. 

37  Вж: Azapagic, A. Systems approach to corporate sustainability: a general management 
framework. // Process Safety and Environmental Protection, 2003, Vol. 81, №5, pр. 303-
316; Steurer, R., et al. Corporations, stakeholders and sustainable development I: A 
theoretical exploration of business–society relations. // Journal of Business Ethics, 2005, 
Vol. 61, №3, pр. 263-281. Налични са и изследвания за конкретни индустрии като 
например: Azapagic, A. Developing a framework for sustainable development indicators 
for the mining and minerals industry. // Journal of cleaner production, 2004, Vol. 12, №6, 
рp. 639-662. 

38  Phillis, Y. A. & Davis, B. J. Assessment of corporate sustainability via fuzzy logic. // 
Journal of Intelligent and Robotic Systems, 2009, Vol. 55, №1, pр. 3-20. 
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равленски въпроси, на които все още липсва единен отговор в специализи-
раната научна литература, е определянето на единна методика за оценка. 
Голяма част от предложените модели не са апробирани с реални данни и не 
ни е известно и съществуването на икономико-математически модели за 

оценка на устойчивото развитие, които да са адекватни и приложими за раз-
лични предприятия, сектори и развиващи се страни. 

Считаме, че разработването на подобни модели е от ключово значение 
за успешното функциониране както на отделните предприятия, така и на 

националните стопанства. Това е така, тъй като съвременните предприятия 
играят изключително важна роля в икономиката на всяка страна, определят 
нейното място в световен мащаб, социалната стабилност, нивото и качество-
то на живот на населението. Разглеждането на предприятието като единна 

система изисква оценката на неговото устойчиво развитие да се извършва от 
позицията на взаимодействието на всички съставляващи го елементи при 
задължителното отчитане на динамичните взаимовръзки и синергичния по-
тенциал между тях. Това засилва потребността от допълване, обогатяване и 
проектиране на нови теоретични и емпирични модели за оценка на устойчи-

вото развитие на предприятията, способни да опишат многообразието от 
характеристиките му от позицията на тяхното структурно единство и функ-
ционална цялост. В допълнение същността и спецификите при бизнес про-
цесите на строителното предприятие дават своето отражение и върху изиск-

ванията към моделите за оценка на тяхното устойчиво развитие. Въз основа 
на критичен анализ на различни методи за оценка В. Йорданова39 извежда 
няколко основни проблема при оценяването на устойчивостта на строител-
ното предприятие, за които все още не е намерено решение: 

- Проблемът с комплексността на оценката. Повечето от предложените 
методи за оценка на икономическата устойчивост имат едностранен харак-
тер (най-често при оценка на устойчивостта се визира финансовата дейност) 
и не се вземат под внимание други важни за предприятието дейности. В ре-

зултат на това оценката не може да бъде пълна и точна. 
 

                                      
39  Йорданова, В. Възможности за оценка на икономическата устойчивост на строител-

ното предприятие. // Известия, 2013, №4, с. 86-95. 
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- Проблемът за избор на нормативните стойности на показателите за 
оценка. Всички методи за оценка имат общ недостатък – слаба обоснованост 
или липсата на нормативни значения на даден параметър, с който да се 
сравнят действителните резултати. 

- Проблемът с количественото изразяване на оценката. Количествено-
то представяне на всички величини е свързано с някои от основните проб-
леми за измерване, а именно проблемът за единственост, адекватност, обос-
нованост и обобщеност. 

На база преглед и на други системни изследвания върху разглежданата 
проблематика40 считаме, че посочените основни проблеми при наличните в 
литературата модели могат да се допълнят със следните предизвикателства 
при създаването на модел за оценка на устойчивото развитие на строително-

то предприятие: 
Първо, съществуват различни подходи при дефинирането на понятие-

то „устойчиво развитие“ и селектирането на показатели, които го характери-
зират. Липсата на еднозначно мнение по тези въпроси води до голямо раз-
нообразие от индикатори за измерване на устойчивото развитие в различни 

страни, региони, размери предприятия и др., което обуславя трудността при 
проектирането на универсален модел.  

Второ, липсват публично достъпни и достоверни данни по отношение 
на различните показатели, характеризиращи устойчивото развитие на строи-

телните предприятия. Това намалява възможностите за тестване на адекват-
ността на различните налични в литературата емпирични модели.  

Трето, устойчивото развитие на строителното предприятие се характе-
ризира с разнообразни показатели, които обикновено се измерват с различни 

мерни единици. Това затруднява формирането на обща оценка, агрегираща 
различни дименсии за устойчивото развитие. 

                                      
40  Parris, T. M., R. W. Kates. Characterizing and measuring sustainable development. // Annual 

Review of environment and resources, 2003, Vol. 28, №1, рр. 559-586; Trzyna, T. C., et al. A 
sustainable world: defining and measuring sustainable development. No. GTZ-1546. The World 
Conservation Union (IUCN), Gland (Suiza), 1995; Moffatt, I., N. Hanley, M. D. Wilson. 
Measuring and modelling: sustainable development. Parthenon Publishing Group, 2001; 
Isaksson, R., R. Garvare. Measuring sustainable development using process models. // 
Managerial Auditing Journal, 2003, Vol. 18, №8, pр. 649-656. 
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Четвърто, различието в организационните структури, основните дей-
ности и бизнес процеси на строителните предприятия41 пораждат трудности 
при формирането на общовалиден модел. Той следва да е проектиран така, 
че да позволява отчитането на основните за всяко предприятие дейности и 

бизнес процеси, размера и формата на организация, конкурентната структу-
ра на пазарите и ситуационни фактори на средата, като в същото време оси-
гурява съизмеримост на показателя за оценка и позволява сравнение на 
представянето на дадено предприятие спрямо останалите в бранша в дина-

мичен аспект. 
Обобщеният извод, който можем да направим, е, че в теоретичен план 

за формирането на подходи, методи и модели за оценка на устойчивото раз-
витие на предприятията са работили много автори, но провежданите досега 

мероприятия и емпирични изследвания не помагат в достатъчна степен на 
практиката. Научната експанзия в литературата отразява от една страна съ-
щественото значение, което оценката на устойчивото развитие на различни 
стопански единици притежава за развитието на икономическите системи, а 
от друга – невъзможността за намиране на универсално, комплексно реше-

ние на проблема. В специализираната литература съществува единомислие 
по въпросите за резултатите от устойчивото развитие, но все още има разли-
чия по отношение на показателите и моделите, с помощта на които тези ре-
зултати се оценяват. Тези разсъждения са в основата на твърдението, че 

процесът на оценяване на устойчивото развитие е съпроводен от трудности, 
преодоляването на които може да е само приблизително. Тези трудности са 
свързани още с липсата на разработени съвременни методики и системи за 
оценка, и в частност с липсата на апробирана нормативна база за отчитане 

на устойчивото развитие в организациите.  
Считаме, че посочените проблеми на наличните в литературата модели 

и методики могат да бъдат разрешени чрез конструирането на подходящи 
икономико-математически модели за оценка на устойчивото развитие на 

строителните предприятия в страната. Те следва да бъдат базирани на пока-

                                      
41  Keeble, J. J., S. Topiol, S. Berkeley. Using indicators to measure sustainability performance 

at a corporate and project level. // Journal of Business Ethics, 2003, Vol. 44, №2-3, pр. 
149-158. 



155 

затели за измерване на устойчивото развитие, съобразени със спецификите 
при дейността на строителното предприятие. 

2.2. Показатели за измерване на устойчивото развитие 

в строителните предприятия 

Колкото и добре да са дефинирани понятията, дейностите и процесите те 
стават още по-ясни, ако могат да бъдат измерени и оценени. Устойчивото раз-
витие е процес, който се стреми към реализация на определени цели в иконо-
мически, социален, екологичен и институционален план. За постигането им е 

необходимо този процес да се оценява в два различни аспекта: оценка на самия 
процес и оценка на крайния резултат от този процес. През последното десети-
летие изследванията на икономистите са насочени предимно към намиране на 
подходящи начини за измерване на достигнатите нива на устойчивост в дадена 

икономика или в глобален мащаб. В по-голямата част от изследванията използ-
ваните системи за измерване, които включват екологични и социални критерии, 
показват, че е налице сериозно различие между качеството на живот (като 
околна среда, продължителност на живота, социално включване и др.) и коли-
чественото измерване (потребление, производство и доход), присъщи за насто-

ящите поколения в развитите нации. Измерването и оценката на устойчивото 
развитие предполага интегриране на показателите за икономическо, социално и 
екологично развитие, като е необходимо те да характеризират качествената и 
количествената страна на процесите. 

По отношение на показателите, съществуващите в литературата изс-
ледвания могат да бъдат групирани най-общо в две групи: такива, които 
разглеждат теоретичния аспект на избора на показатели42, и такива, които 
представят емпирично изследване на дадена методология в практиката на 

                                      
42  Bell, S., M. Stephen. Measuring sustainability: learning from doing. Routledge, 2013; 

Munda, G. Measuring sustainability: a multi-criterion framework. // Environment, 
Development and Sustainability, 2005, Vol. 7, №1, pр. 117-134; Parris, T. M., R. W. Kates. 
Characterizing and measuring sustainable development. // Annual Review of environment 
and resources, 2003, Vol. 28, №1, pр. 559-586; Pearce, D., K. Hamilton,  G.  Atkinson. 
Measuring sustainable development: progress on indicators. // Environment and 
Development Economics, 1996, Vol. 1, №1, pр. 85-101; Moffatt, I. Sustainable 
development: principles, analysis and policies. Parthenon Publishing Group, 1996. 
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конкретна страна, сектор или предприятие43. Е. Михайлова44 е на мнение, че 
показателите могат да бъдат групирани в три групи: за оценка на процеса, за 
оценяване на резултатите и за оценка на ефективността. Положителното в 
тази класификация, според нас е, че в нея са предвидени и показатели, с по-

мощта на които се наблюдава самият процес, а не само постигнатите резул-
тати. Анализът на тези показатели ще даде възможност за оптимизиране на 
този процес. Недостатък на класификацията е, че показателите за оценка са 
само стойностни, а в процеса на устойчиво развитие има етапи, които не 

могат да бъдат оценени стойностно.  
Необходимо е показателите за измерване на устойчивото развитие да 

отразяват факта, че различните аспекти са взаимно свързани. Природните 
ресурси са материалната база за организиране на производството, от която 

зависи размерът на печалбата и броят на работните места. Качеството на 
въздуха, на водата и на материалите, използвани за производството, влияят 
върху здравето на хората, а те, потребявайки, оказват влияние върху печал-
бата. Най-общо показателите представляват количествената и качествената 
информация, като обобщават определени данни. М. Кайнер45 предлага набор 

от показатели, разделени в три групи:  
1. Екологични – въздух, вода, шум, електромагнитни полета, зони за 

отдих, обработваема земя, гори, водни обекти (като приемници на отпадъч-
ни води), атмосфера и др. 

2. Икономически – зависимост от чуждестранни източници на сурови-
ни, чуждестранни енергийни източници, външни източници на труд, консу-
мация на енергия, производство на енергия от възобновяеми източници 
(слънчева, вятърна, водна) и др.  

                                      
43  Moran, D. D., М. Wackernagel, J. A. Kitzes, S. H.  Goldfinger, A. Boutaud. Measuring 

sustainable development – Nation by nation. // Ecological economics, 2008, Vol. 64, №3, 
pр. 470-474; Kogel, J. E., N. Trivedi, M. A. Herpfer. Measuring sustainable development 
in industrial minerals mining. // International Journal of Mining and Mineral Engineering, 
2014, Vol. 5, №1, pр. 4-18. Pires, S. M., T. Fidélis, T.B. Ramos. Measuring and comparing 
local sustainable development through common indicators: Constraints and achievements 
in practice. // Cities, 2014, Vol. 39, pр.1-9. 

44  Михайлова, Е. Бенчмаркинг. Москва, 2003.  
45  Keiner, M. History, definition(s) and models of sustainable development. ETH, 

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 2005. 
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3. Социални – реални доходи на населението, продължителност на жи-
вота, раждаемост, смъртност, заетост, здраве и др. 

В друга класификация показателите са представени в четири групи, 
като е добавена група, свързана с институционалния аспект на устойчивото 

развитие46:  
1. Социални – свързани с борбата с бедността, демографската динами-

ка и устойчивост, повишаване на образованието, осведомеността и възпита-
нието, защита и подобряване на здравето на хората, подобряване в развитие-

то на населените места. 
2. Икономически – свързани с международно сътрудничество за уско-

ряване на устойчивото развитие и свързаната с това местна политика, про-
мяна в характеристиките на потреблението, финансови ресурси и механиз-

ми, използване на щадящи околната среда технологии, сътрудничество и 
изграждане на капацитет. 

3. Екологични – свързани със запазване на количеството и качеството на 
водните ресурси, защита на океаните, моретата и крайбрежните територии, 
рационално използване на земята, рационално управление на уязвимите еко-

системи, развитие на селските райони, запазване на горите, запазване на био-
логичното разнообразие, безопасно използване на биотехнологии, управ-
ление на твърдите отпадъци и отточните води, управление на токсичните 
химикали и на опасни и радиоактивни отпадъци. 

4. Институционални – свързани с националните механизми и между-
народното сътрудничество за изграждане на капацитет в развиващите се 
страни, международен институционален ред и международни правни меха-
низми. 

В системата от показатели за устойчиво развитие47, предложена в пет-
годишната програма 1996-2000 г. на Комисията на ООН за устойчиво разви-
тие (UNCSD), са включени 132 на брой индикатора, разделени отново в че-
тири категории:социални (39); икономически (23); екологични (55) и инсти-

                                      
46  Indicators of Sustainable Development: Framework and Methodology. New York: United 

Nations, 1996, p. 428. 
47  Sustainability Indicators, Raport of the Project on Indicators of Sustainable Development. 

SCOPE 58, 1997. 



158 

туционални (15). Предложените показатели не са задължителни. Европейс-
ката статистическа комисия възприема за ЕС общо 47 от тях, поради липсата 
на надеждно информационно осигуряване за останалите. 

Създаването на системата от показатели за устойчивото развитие на 

България е резултат от съвместен проект на Евростат и Националния статис-
тически институт (НСИ) в сътрудничество с дирекция „Енергийна страте-
гия“ на министерството на икономиката и енергетиката. В обзора „Устойчи-
во развитие на България“48 са обхванати темите, които отразяват седемте 

предизвикателства, посочени в стратегия на ЕС, както и основната цел за 
икономически просперитет и ръководните принципи, свързани с доброто 
управление. Той е разработен в съответствие с темите и групите показатели, 
публикувани от Евростат. Включените показатели са 64 на брой и засягат 

икономически, социални, екологични и институционални въпроси и са сис-
тематизирани в десет теми.  

Въпреки че съществуват много и различни показатели за изследване на 
устойчивото развитие, според нас е необходима система от показатели, която 
да е достатъчно прецизна с оглед спецификите на строителните предприятия. 

За да бъде добре конструирана, тази система трябва да се основава на причин-
но-следствените връзки, които отразяват всеки аспект на устойчивото развитие. 
„Всеки показател трябва да е елемент от верига на причинно-следствени връз-
ки“49. Необходимо е системата да съдържа количествени и качествени показа-

тели. Количествените са лесно измерими – те могат да се изчислят, като се пол-
зват счетоводни данни от дейността на предприятията или изследвания и ана-
лизи за сектора като цяло. Когато става въпрос за показатели, които измерват 
резултати, свързани с уменията, компетентността и удовлетвореността на слу-

жителите, се оказва, че липсва инструментариум в тази насока и те не се изс-
ледват. Анализът на съществуващото равнище на дейностите по устойчиво 
развитие в дадено предприятие може да се направи, като се използват отчетни 
или получени чрез анкетно проучване данни.  

 

                                      
48  http://www.nsi.bg/bg/content/5301/устойчиво-развитие, 04.06.2015. 
49  Каплан, Р., Д. Нортън. Балансирана система от показатели за ефективност. София: 

Класика стил, 2005, с. 42. 
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Тъй като не съществува общоприета система от показатели, от систе-
мите на някои международни и статистически организации50 са избрани по-
казатели, приложими за оценката на устойчивото развитие на предприятията 
от строителния сектор. Според нас в тази система могат да бъдат включени 

четири групи показатели: за измерване на икономическите резултати; за 
измерване на социалните резултати; за измерване на екологичните резултати 
и показатели за оценка на организационния аспект (вж. табл. 8). 

Таблица 8 

Показатели за устойчиво развитие на строителните предприятия 

Аспект Направление Показатели 
Тегло на 
групата 

Тегло на 
показател 

I. Икономи-
чески ас-
пект 

1. Икономическо 
представяне на 
фирмата 

а) производителност на труда 
(измерена чрез обем продук-
ция в стойност за едно лице) 
б) съотношение издръжка на 
производството/обем СМР 
в) обем произведена продук-
ция 
г) реализирана продукция 
д) ефективност на използва-
ните мощности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
λ1 

µ11 

 

 
 
µ12 

 

µ13 

µ14 

µ15 

 2. Присъствие на 
пазара 

а) пазарен дял 
б) конкурентно преимущество 
в) равнище и динамика на 
средната работна заплата 

µ16 

µ17 

 
µ18 

 3. Разходи за труд а) разходи за заплащане на 
труда 
б) разходи за здраве и безо-
пасност 
в) разходи за охрана на труда 

µ19 

 
µ1,10 

 
µ1,11 

II. Органи-
зационен 
аспект 
 

1. Професионална 
обособеност и 
качество на ра-
ботната сила 

а) образователна структура 
б) квалификационна структу-
ра 
в) професионална структура 
г) възрастова структура 
д) полова структура 

 
 
 
 
 
 
λ2 

µ21 

µ22 

 
µ23 

µ24 

µ25 
 2. Професионална а) текучество на персонала µ26 

                                      
50  Комисия на ООН за устойчиво развитие. Евростат, НСИ и др. 
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мобилност на 
персонала 

б) възможност за работа на 
второ работно място 
в) възможност за усвояване 
на нова професия 

µ27 

 

µ28 

 3. Преструктури-
ране на организа-
цията 

а) адаптивност на заетите 
лица към технологични про-
мени 
б) разработване на иноватив-
ни продукти 

µ29 

 
 
µ2,10 

III. Социа-
лен аспект 
 

1. Условия на труд а) безопасни и здравословни 
условия на труд 
б) режим на труд и почивки 
в) наранявания на работното 
място 
г) удовлетвореност от запла-
щане на труда 

 
 
λ3 

µ31 

 
µ32 

µ33 

 

µ34 

 2. Равни възмож-
ности за труд 

а) дискриминация на работ-
ното място 
б) участие на жените в управ-
лението 
в) достъп до трудова заетост, 
професионална квалификация 
и израстване  

µ35 

 
µ36 

 

µ37 

 

 3. Развитие на 
персонала 

а) брой часове за обучение на 
1 служител за 1 година 
б) общо разходи за обучение 
на персонала за 1година 
в) достъп до продължаващо 
професионално обучение 
г)придобиване на нови знания 
и умения (за зелено строител-
ство) 

µ38 

 

µ39 

 

 
µ3,10 

 
µ3,11 

IV. Еколо-
гичен ас-
пект  
 

1. Енергия а) разход на енергия по глав-
ни енергийни източници 
б) инициатива за използване 
на ВЕИ 
в) енергийна ефективност 

 
 
 
 
 
λ4 

µ41 

 
µ42 

 
µ43 

 2. Вода  
 

а) обем на използваната пи-
тейна вода 
б) обем на рециклирана и 
повторно използвана вода 
в) водна ефективност 

µ44 

 
µ45 
µ46 

 3. Материали а) използвани рециклирани 
суровини 
б) използвани нови материали 

µ47 

 
µ48 
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 4. Емисии и отпа-
дъци 

а) тегло на преки и косвени 
емисии на парникови газове 
б) обем на строителни отпа-
дъци 

µ49 

 
µ4,10 

Източник: Съставена от авторите.  

Списъкът от показатели е само примерен, към него могат да бъдат доба-
вяни или изваждани показатели в зависимост от спецификата на предприяти-
ята; външните условия, влияещи върху развитието на строителния сектор; 
изискванията на местни нормативни документи; целите и приоритетите, пос-
тавени в националните, областните и общинските стратегии и планове за раз-

витие. В таблицата с iλ  е означен приоритетът на i -тата група показатели 

)1(
1

=∑
=

s

i

iλ , а с 
ijµ – приоритетът на j-тия показател в i-тата група ( 1

1

=∑
=

n

j

ijµ ). 

Тези тегла се определят на база експертни оценки и могат да бъдат адапти-
рани съобразно нуждите на отделно предприятие или фактори на средата.  

По наше мнение към момента предложената система от показатели за 

оценка на устойчивото развитие обхваща в достатъчна степен дейността на 
строителните предприятия и може да се прилага в практиката. Системата от 
показатели, представена в табл. 8 ще бъде използвана при конструирането 
на математически модел за оценка на устойчивото развитие на строителното 

предприятие. 

2.3. Икономико-математически модели за оценка 

на устойчивото развитие 

Основните теоретични аспекти на устойчивото развитие, подходите за 

неговото оценяване и системата от показатели, представена в табл. 8 са изпол-
звани за създаване на математически модел за оценка на устойчивото разви-
тие на строителното предприятие. Като база при проектирането на модела е 
използван алгоритъмът за оценка на икономическата устойчивост, предложен 
от В. Йорданова51 в качеството на помощен инструмент от страна на 

 

                                      
51  Йорданова, В. Цит. съч, с. 86-95. 
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ръководството на строителното предприятие при анализа на неговото състо-
яние. Той се състои от следните стъпки52: 

1. Изходната информация за строителното предприятие се представя 

като набор от вектори :iP   

),...,,( 21 iniii pppP = ,  

където i е номер на групата от показатели, отнасящи се за даден фак-

тор, влияещ на устойчивостта; 

n  – брой на анализираните показатели в i-тата група. 

2. Наборът от вектори iQ =( inii qqq ,...,, 21 ) представлява нормативните 

значения на показателите за всички предприятия от строителния сектор за 

определен период от време t, който отразява динамиката на макроикономи-
ческата среда. Нормативните значения са постоянни или се изменят твърде 
рядко. 

3. Унифицирането на показателите в групите може да се извърши по 
формулата: 

ij

ij

ij
q

p
y = , si ,...,2,1= ; nj ,...,2,1=  (1) 

или 
ij

ij

ij
p

q
y = , si ,...,2,1= ; nj ,...,2,1= . (2) 

 

Коефициентът 
ijy  определя степента на приближение до най-доброто 

значение на j-тия показател в i-тата група. Формула (1) се използва за пока-

затели, чиито ръст е свързан с подобрение на общия показател за икономи-
ческа устойчивост, а формула (2) – в противен случай. 

4. Общият показател за икономическа устойчивост на строителното 
предприятие се определя по формулата: 

∑∑
= =

=
s

i

n

j

ijiji yY
1 1

µλ , 

където Y е икономическа устойчивост на строителното предприятие; 

                                      
52  Предложеният модел не е апробиран с реални данни за строителни предприятия. 
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iλ  – приоритет на i-тата група показатели ( 1
1

=∑
=

s

i

iλ ); 

ijµ  – приоритет на j-тия показател в i-тата група ( 1
1

=∑
=

n

j

ijµ ); 

ijy  – коефициент на отношението между значението на j -тия показа-

тел в i -тата група за анализираното предприятие и същия показател за всич-

ки предприятия от строителния сектор, определен по формула (1) или (2).  
Считаме, че за целите на изследването и оценката на устойчивото раз-

витие на отделни строителни предприятия и общо за сектора са основателни 

следните модификации в посочения модел: 
Първо, според нас е удачно броят на анализираните показатели във 

всяка група да може да приема различни стойности. По този начин премах-
ваме ограничението разглежданите показатели за устойчиво развитие на 

строителните предприятия да бъдат систематизирани в няколко групи с ра-
вен брой индикатори, тъй като често различни фактори оказват влияние 
върху отделните компании и сектори. Така позволяваме на анализираните 
показатели в i-тата група да варират от 1 до ni (или j=1,2,…,ni). Това ще се 

отрази и върху изходната информация за предприятието и сектора, и съот-

ветно векторите iP  и iQ следва да са от вида ),...,,( 21 iiniii pppP =  и iQ =

)(
iini2i1 q,...,q,q . 

На второ място, предложените от авторите показатели за устойчиво 
развитие на строителните предприятия, които са систематизирани в четири 
основни групи (табл. 8), не позволяват адекватното измерване на норматив-

ните значения на показателите за всички предприятия от строителния сектор 
за определен период от време t. Това наше твърдение се обуславя от включ-
ването на такива показатели като удовлетвореност от заплащане на труда, 
разработване на иновативни продукти, образователна структура, разходи за 

здраве и безопасност и др., които са важни от гледна точка на съвременното 
разбиране за устойчиво развитие, но не дават възможност за точно опреде-
ляне на нормативни значения за всички предприятия от строителния сектор, 
тъй като зависят от мащаба в дейността на конкретното предприятие, факто-
рите на външната среда, визията на ръководството на предприятието и др. 
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Всички тези причини водят до трудности при формирането на набора от 

вектори iQ = )(
iini2i1 q,...,q,q . В тази връзка предлагаме заместването на набо-

ра от вектори iQ = )(
iini2i1 q,...,q,q  с набор от вектори iK  = )(

iini2i1 k,...,k,k , 

включващ реалните значения на показателите за устойчиво развитие, осред-
нени за всички предприятия от строителния сектор за определен период от 
време t, получени на база статистически данни за сектора, експертни оценки, 
анкетни проучвания или др. подходящ способ за събиране на информация за 

всеки конкретен показател. 
Трето, предложените показатели за устойчиво развитие на строител-

ните предприятия се измерват с различни мерни единици. Считаме, че 
включването на толкова разнородни показатели е обосновано от гледна точ-

ка на формирането холистична визия за устойчивото развитие на предприя-
тията от сектора. От друга страна обаче за точната математическа формали-
зация на модела се изисква показателите да бъдат унифицирани и предста-
вени като коефициенти, вариращи в граници от 0 до 1, като разделим стой-

ността на всеки един от тях в дадена мерна единица върху общата за сектора 
средна стойност в същата мерна единица. По този начин е възможно изчис-
ляването на интегрален коефициент за устойчивото развитие, отчитащ всич-
ки посочени показатели, притеглени с определено по експертен път тегло, 
който да приема стойности от 0 до 1. Това дава възможности както за по-

лесно възприемане и тълкувание на получените резултати от математичес-
кия модел от различни заинтересовани страни, така и за сравнение на устой-
чивото развитие на различни предприятия, групи от предприятия или цели 
сектори в икономиката. 

Четвърто, в модифицирания модел няма да бъде използвана формула 
(2) при изчисляването на коефициента на отношението между значението на 
j-тия показател в i-тата група за анализираното предприятие и същия показа-
тел за всички предприятия от строителния сектор. Така ще отчитаме само 

отношението между значението на даден показател за конкретно предприя-
тие или група от предприятия спрямо средната стойност за всички в сектора, 
отразяващ по-доброто или по-лошото представяне, което има разглежданото 
предприятие или група от предприятия спрямо всички в сектора. При този 
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вариант е възможно някои от коефициентите на отношенията да приемат 
стойност над 1, което се тълкува като по-добро представяне спрямо сектора. 
За да се избегне това несъответствие, предлагаме формула (1) да се замести с: 

βij = 1 - 2

pij

kij , (3) 
  

където βij е коефициент на отношението между значението на j -тия 

показател в i -тата група за анализираното предприятие (или група от предп-

риятия, формирана по избран критерий) и същият показател за всички пред-
приятия от строителния сектор; 

pij – реални значения на показателите за устойчиво развитие на дадено 

предприятие или група от предприятия за определен период от време; 
kij – реални средни значения на показателите за устойчиво развитие на 

всички предприятия от даден сектор за определен период от време. 
Считаме, че формула (3) може да се използва като подходящ инстру-

мент за нормиране на коефициентите с цел уеднаквяване на измеримостта 
им. По този начин всички коефициенти ще варират от 0 до 1, а стойност от 
0,5 ще се тълкува като съвпадение по даден показател със средната стойност 
за сектора. Това позволява при показатели, за които не разполагаме с реални 

данни на значението им за дадено предприятие или сектора, да приемем, че 
притежават стойност от 0,5 или с други думи те не се развиват по-устойчиво 
или по-неустойчиво спрямо сектора. Друго следствие от предложената фор-
мула е възможността да се създаде скала за тълкуване на резултатите от мо-

дела. При използването на формула (3) интегралният коефициент на устой-
чиво развитие може да приема стойности от 0 до 1, като стойности под 0,5 
означават по-лошо представяне спрямо средното за сектора или неустойчи-
во развитие, а стойности над 0,5 – по-добро представяне спрямо средното за 
сектора или устойчиво развитие.  

Пето, интегралният коефициент за устойчиво развитие може да бъде из-
числяван както за отделни предприятия, така и за групи предприятия, обособе-
ни по даден критерий, или за цели сектори в икономиката. По този начин при 
измерване на устойчивото развитие на групи предприятия или обобщено за 

даден сектор наборът от вектори ),...,,( 21 iiniii pppP = , включващ изходна ин-
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формация за дадено предприятие, няма да бъде отчитан и съответно показате-
лят 

ijy  няма да се определя като коефициент на отношението между значение-

то на j-тия показател в i-тата група за анализираното предприятие и същия по-
казател за всички предприятия от строителния сектор, а изцяло ще съвпада с 

набора от вектори )(
iini2i1i k,...,k,kK = , включващ реалните средни значения на 

показателите за устойчиво развитие на всички предприятия от строителния 
сектор за определен период от време t. 

Отчитайки посочените съображения, предлагаме формирането на 
следния адитивен математически модел за измерване на устойчивото разви-
тие на дадено строително предприятие или група от строителни предприя-
тия: 

1 1
ins

i ij iji jYp λ µ β= =∑ ∑= , (4) 

където YP е интегрален коефициент на устойчивото развитие на строи-
телно предприятие P; 

iλ  – приоритет на i-тата група показатели (
1

1
s

i
iλ

=

=∑ ); 

ijµ  – приоритет на j-тия показател в i-тата група 1( 1)in
ijj µ=∑ = ; 

βij – коефициент на отношението между значението на j-тия показател 
в i -тата група за анализираното предприятие (или група от предприятия, 
формирана по избран критерий) и същия показател за всички предприятия 
от строителния сектор, определен по следнaтa формулa: 

βij = 1 - 2

pij

kij , (5) 

където: 
i е номер на групата от показатели, отнасящи се за даден фактор, влия-

ещ на устойчивостта (i=1,2,3…,s); 
j – номер на анализирания показател в i-тата група (j=1,2,3…,ni); 

)(
iini2i1i k,...,k,kK = представлява набор от вектори, включващи реални-

те средни значения на показателите за устойчиво развитие, 
iink на всички 

предприятия от строителния сектор за определен период от време t, получе-
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ни на база статистически данни за сектора, експертни оценки, анкетни про-
учвания или друг подходящ способ за събиране на информация за всеки 
конкретен показател; 

),...,,( 21 iiniii pppP =  представлява набор от вектори, включващи значе-

нията на показателите за устойчиво развитие на анализираното предприятие 

(или група от предприятия, формирана по избран критерий). 
Аналогично и при същите означения може да бъде представен и модел за 

оценка на устойчивото развитие на даден икономически сектор и в частност 
строителния сектор. В този случай оценката ще се формира по формула:  

1 1
ins

T i ij iji jY kλ µ= =∑ ∑= , (6) 

където: 
YT е интегрален коефициент на устойчивото развитие на сектор T; 

iλ  – приоритет на i-тата група показатели (
1

1
s

i
iλ

=

=∑ ); 

ijµ  – приоритет на j-тия показател в i-тата група 1( 1)in
ijj µ=∑ = ; 

ijk  – реални средни значения на показателите за устойчиво развитие 

на всички предприятия от даден сектор за определен период от време. 
Следва да отбележим, че предложените модели (4) и (6) са адитивни. В 

тази връзка те позволяват получаване на задоволителна стойност на интег-
ралния коефициент дори и при изключително неблагоприятни стойности на 

показателите от дадена група и много добри стойности в останалите разг-
леждани групи. Тоест възможно е при неблагоприятно състояние на показа-
телите от екологичния аспект за дадено предприятие и много добро предс-
тавяне в другите три групи да получим обща добра оценка за устойчивото 

развитие. Считаме, че такъв резултат се разминава с концептуалната рамка 
на устойчивото развитие и за определяне на дадено предприятие като устой-
чиво развиващо се, е необходимо то да показва задоволителни резултати за 
всяка от разглежданите групи показатели. Този недостатък на предложените 
модели (4) и (6) може да бъде избегнат чрез проектиране на мултипликати-

вен модел. Подобен модел може да отчете изключително неблагоприятните 
резултати дори и само на една група показатели при формиране на крайната 
интегрална оценка за устойчиво развитие. Идеята за проектиране на подобен 
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модел се базира на математическия апарат, който лежи в основата на моде-
лите на производствената функция на Cobb-Douglas53. В нашия случай мул-
типликативният модел за оценка на устойчивото развитие на строително 
предприятие или група от предприятия приема следната форма: 

1 1’ [(1 2 ) ]iji i

pij

kn ijs
iP jY

µ λ
= == −∏ ∏ , (7) 

където , , ,i ij ij ijk pλ µ имат същите значения, каквито са дефинирани в 

изложението по-горе за модел (4) и (6).  
Аналогично и при същите означения може да бъде представен и мул-

типликативен модел за оценка на устойчивото развитие на даден икономи-

чески сектор и в частност строителния сектор. В този случай оценката ще се 
формира по формула:  

1 1’ [(1 2 ) ]iji i
kn ijs

iT jY
µ λ−

= == −∏ ∏ . (8) 

Приложен за представения в изложението по-горе списък от показате-
ли (табл. 8), математическият адитивен модел за оценка на устойчивото раз-
витие на строителни предприятия (4) приема следния вид: 

YP =λ1.[µ11 . (1 -
11

112

p

k ) + µ12. (1 - 
12

122

p

k )+ µ13. (1 - 

13

132

p

k ) + … + µ1,11. 

(1 - 

1,11

1,122

p

k
)] + … +λ4.[ µ41.(1 - 

41

412

p

k ) + … + µ4,10 (1 - 

4,10

4,102

p

k
)], (9) 

където: 
Yp е интегрална оценка на устойчивото развитие на строително предп-

риятие P; 

                                      
53  През 1928 г. Чарлз Коб и Пол Дъглас публикуват своя модел за растежа на американс-

ката икономика през периода 1899-1922 г. Те разглеждат опростена икономика, при ко-
ято продукцията зависи от инвестирания капитал и от разходите за вложен труд. Неза-
висимо че много други фактори влияят върху икономиката, се оказва, че предложеният 
модел дава акуратни резултати. Моделът използва мултипликативна зависимост. За по-
вече информация: Zellner, A., J. Kmenta, J. Dreze. Specification and estimation of Cobb-
Douglas production function models. // Econometrica: Journal of the Econometric Society, 
1966, pр. 784-795; Goldberger, A. S. The interpretation and estimation of Cobb-Douglas 
functions. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1968, pр. 464-472. 
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iλ  – приоритет на i-тата група показатели (
1

1
s

i
iλ

=

=∑ ); 

ijµ  – приоритет на j-тия показател в i-тата група 1( 1)in
ijj µ=∑ = ; 

p11 – производителност на труда (измерена чрез обем продукция в 
стойност за едно лице) за анализираното предприятие; 

k11 – производителност на труда (измерена чрез обем продукция в стой-
ност за едно лице) средно за всички предприятия от строителния сектор; 

p4,10 – обем на строителни отпадъци за анализираното предприятие  
k4,10 – обем на строителни отпадъци средно за всички предприятия от 

строителния сектор. 
Аналогично и при същите означения може да бъде изведен и матема-

тическият мултипликативен модел за оценка на устойчивото развитие на 

строителното предприятие: 

4,1011 12

4,10 4,1011 11 1 12 12 1 4’ [(1 – 2 ) ] * [(1 – 2 ) ] * ... * [(1 – 2 ) ] .

pp p

kk k

PY
µµ λ µ λ λ=  (10) 

В заключение считаме, че предложенитe математически модели за 
оценка на устойчивото развитие на строителни предприятия притежават 
следните основни силни страни: 

Първо, моделите са подходящи управленски инструменти, тъй като са 

удобни за тълкуване и могат да бъдат разбрани от различни заинтересовани 
страни. Крайният резултат от тяхното приложение е интегрален коефициент 
за устойчиво развитие, приемащ стойности в интервала от 0 до 1, което 
предполага и наличие на базова скала за тълкуване на резултатите. Модели-
те позволяват сравнението на оценките за устойчивото развитие на различни 

предприятия или сектори. 
Второ, по наше мнение моделите дават всеобхватна представа за ус-

тойчивото развитие на предприятията поради възможността за включване на 
различни и разнородни показатели или групи показатели, и тяхното притег-
ляне чрез интегралния коефициент с тегло, подходящо за нуждите на конк-
ретно предприятие. По този начин те позволяват отчитането на различни 
фактори, влияещи върху устойчивото развитие на компаниите. 

Трето, приложението на моделите дава възможност за допълнителен 

анализ и сценарийно планиране, тъй като те позволяват да се отчете как 
точно се отразява промяната на отделните показатели върху общия интег-
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рален коефициент за устойчиво развитие. Така компаниите могат да плани-
рат своята дейност и да разработят различни варианти за действие с цел оси-
гуряване на устойчиво развитие при задоволяване на интересите на всички 
заинтересовани страни. Графично това може да бъде представено чрез инст-

рументариума на балансираните карти за оценка. 
Четвърто, съществуват възможности за бъдещо развитие на моделите в 

последващи изследвания. Считаме, че е възможно да се състави задача за 
осигуряване на оптимално устойчиво развитие при определени ограничения, 

за разпределение на ресурси и/или съставяне на производствена програма, 
водеща до устойчив растеж и др., които да решават актуални практико-
приложни проблеми на отделни строителни предприятия, отчитайки раз-
лични ситуационни фактори. Могат също така да бъдат проектирани дина-

мични модели, които отчитат зависимостта на участващите икономически 
величини и във времето.  

2.4. Апробация на моделите 

При апробацията на предложените модели за оценка на устойчивото 
развитие на строителни предприятия в България са отчетени както основни 
теоретични постановки в областта концепцията за устойчиво развитие и 
показателите, и подходите за негово измерване, така и резултатите от прове-
дения анализ за състоянието на строителния сектор у нас. Последният ни 
дава основание да предположим, че за строителните предприятия у нас е от 
особена важност да използват оптимален вариант за оценка на устойчивото 
си развитие. По този начин те ще могат да сравнят текущото си състояние с 
други компании от сектора и да идентифицират слабите аспекти от дейност-
та си, които следва да бъдат подобрени. 

Апробиран е адитивният математически модел за измерване на устой-
чивото развитие на група от строителни предприятия (4) и мултипликатив-
ният модел (7), като са използвани данните за малки и големи строителни 
предприятия от Североизточен и Югоизточен райони и системата от показа-
тели, представена в таблица 854.  

 

                                      
54  За целите на изследването през октомври 2014 г. е проведено анкетно проучване. 

Анкетната карта е разработена от авторите на изследването. Анкетирани са експерти 
от 25 строителни предприятия от Североизточен и Югоизточен район.   
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За целите на изследването на четирите групи показатели е дадена ед-

наква тежест (тоест λ1=λ2=λ3=λ4=0,25), тъй като е необходимо показателите 

за измерване на устойчивото развитие да отразяват факта, че различните 
аспекти са взаимно свързани и влияят в еднаква степен, каквото е и мнение-
то на анкетираните експерти, а предложението ни за теглата (виж последна-

та колона на табл. 9) на различните показатели в съответните групи е напра-
вено на основание проведено проучване по метода на експертната оценка55.  

Отделните показатели са оценени на база данни от НСИ, секторния ана-
лиз на Българската стопанска камара за сектор „Строителство“ и проведените 
анкетни проучвания. За формирането на оценките на показателите са използ-

вани различни подходи, считани от авторите за подходящи, сред които: 
- заместване във формула (3) при наличието на числови данни в как-

вато и да е мерна единица за състоянието на малки, големи и средно за 
всички строителни предприятия в сектора по даден показател; 

- изчисляване на относителен показател за измерване на скоростта в 
изменението на процеси за разглежданата група предприятия и същия пока-
зател средно за всички предприятия в сектора за формиране на оценките pij, 

kij и след това заместване във формула (3);56 

- използване на експертни оценки. 
По този начин и чрез използване на формулата за нормиране на стойнос-

тите на коефициентите57 постигаме уеднаквяване на измеримостта им и всички 
коефициенти βij варират от 0 до 1. За показатели, за които нямаме данни, прие-
маме стойност 0,5 за коефициента на отношението между значението на j -тия 

показател в i -тата група за анализираните групи от предприятия и същия пока-
зател за всички предприятия от строителния сектор. Така тези показатели не се 
отразяват на крайния резултат и съответно не се изкривява интегралната оценка 

                                      
55  Анкетирани са двадесет души, от които  осем преподаватели от ИУ – Варна и Лесо-

технически университет – София и дванадесет ръководители на български строител-
ни предприятия. 

56  Относителните показатели за измерване на скоростта в изменението на процесите са: 
темп на изменение (при верижна и постоянна база), темп на прираст (при верижна и 
постоянна база), среден темп на изменение и среден темп на прираст. За повече ин-
формация и методология на изчисляването им виж: Радилов, Д. и др. Статистика. 
Варна: Наука и икономика, 2010, с. 300-312. 

57  Формула (3). 
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за устойчиво развитие. След формиране на оценките на коефициентите βij чрез 
описаните подходи получаваме стойностите, поместени в таблица 9. 

Таблица 9 

Оценки за показателите за устойчиво развитие на малки, 

големи строителни предприятия и средно за сектора 

 

Аспект Показател 

ββββij 
малки 
пред-

приятия 

ββββij 
големи 
пред-

приятия 

Тегло на 
показател 

µµµµij 

I. Икономически 
аспект 

1. Производителност на труда 
(измерена чрез обем продукция в 
стойност за едно лице) 

0,52 0,58 0,10 

 2. Съотношение издръжка на про-
изводството/обем СМР 

0,50 0,50 0,10 

3. Обем произведена продукция 0,40 0,62 0,05 
4. Коефициент реализирана про-
дукция 

0,72 0,71 0,10 

5. Ефективност на използваните 
мощности 

0,48 0,54 0,10 

 6. Пазарен дял 0,18 0,23 0,05 
7. Конкурентни преимущества 0,50 0,50 0,10 
8. Равнище и динамика 
на средната работна заплата 

0,60 0,70 0,10 

 9. Разходи за заплащане на труда 0,50 0,50 0,10 
10. Разходи за здраве 
и безопасност 

0,44 0,52 0,10 

11. Разходи за охрана на труда 0,50 0,50 
 
0,10 
 

II. Организацио-
нен аспект 

1. Образователна структура 0,40 0,60 0,10 
2. Квалификационна структура 0,40 0,40 0,10 
3. Професионална структура 0,30 0,60 0,10 
4. Възрастова структура 0,50 0,50 0,10 
5. Полова структура 0,50 0,50 0,10 

 6. Текучество на персонала 0,42 0,28 0,10 
7. Възможност за работа на второ 
работно място 

0,50 0, 50 0,05 

8. Възможност за усвояване на 
нова професия 
 

0,50 0,50 0,05 
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 9. Адаптивност на заетите лица 
към технологични промени 

0,48 0,52 0,15 

10. Разработване на иновативни  
продукти 

0,32 0,34 0,15 

III. Социален 
аспект 
 

1. Безопасни и здравословни усло-
вия на труд 

0,50 0,50 0,10 

2. Режим на труд и почивки 0,50 0,50 0,10 
3. Наранявания на работното място 0,50 0,50 0,15 

4. Удовлетвореност от заплащане 
на труда 

0,66 
 

0,52 
 

0,10 
 

 5. Дискриминация на работното 
място 
6. Участие на жените в управле-
нието 
7. Достъп до трудова заетост, про-
фесионална квалификация и из-
растване 

0,50 
 
0,50 
 
0,46 

0,50 
 
0,50 
 
0,58 

0,05 
 
0,05 
 
0,05 

 8. Брой часове за обучение на един 
служител за 1 година 
9. Общо разходи за обучение на 
персонала за 1 година 
10. Достъп до продължаващо про-
фесионално обучение 
11. Придобиване на нови знания и 
умения (за зелено строителство) 

0,20 
 
0,34 
 
0,50 
 
0,44 

0,48 
 
0,44 
 
0,50 
 
0,46 

0,10 
 
0,10 
 
0,10 
 
0,10 
 

IV. Екологичен 
аспект  
 

1. Разход на енергия по главни 
енергийни източници 
2. Инициатива за използване на 
ВЕИ 
3. Енергийна ефективност 

0,50 
 
0,50 
 
0,46 

0,50 
 
0,50 
 
0,58 

0,05 
 
0,05 
 
0,15 

 4. Обем на използваната питейна 
вода 
5. Обем на рециклирана и повтор-
но използвана вода 
6. Водна ефективност 

0,47 
 
0,14 
 
0,50 

0,68 
 
0,32 
 
0,50 

0,10 
 
0,10 
 
0,15 

 7. Използвани рециклирани суро-
вини 
8. Използвани нови материали 

0,38 
 
0,50 

0,44 
 
0,50 

0,10 
 
0,10 

 9. Тегло на преки и косвени еми-
сии на парникови газове 
10. Обем на строителни отпадъци 

0,50 
 
0,44 

0,50 
 
0,62 

0,10 
 
0,10 

Източник: Съставена на авторите на база собствени изчисления по данни от 

НСИ, БСК, анкетни проучвания и експертни оценки. 
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След приложението на математическия адитивен модел за оценка на 
устойчивото развитие на строителни предприятия (4) за представения в из-
ложението по-горе списък от показатели и отчитайки допускането, че чети-
рите групи показатели са равностойни58, получаваме следните резултати: 

Ys = 0,25.[ 0,1 . 0,52 + 0,1. 0,5 + 0,05. 0,4 + … + 0,05.0,5] + … = 
= 0,45025, 

където Ys е интегрална оценка на устойчивото развитие на малките 
строителни предприятия, участващи в извадката.  

По аналогичен начин, след заместване в модел (4), получаваме и Yb или 
интегралната оценка за устойчивото развитие на големите строителни предп-
риятия от извадката, която е Yb= 0,500375. С други думи оценките за устойчиво 
развитие и на малките, и на големите строителни предприятия в страната не са 

задоволителни. В сравнителен план се забелязва, че големите предприятия по-
лучават по-висока оценка или те се развиват по-устойчиво. Това може да се 
обясни с достъпа до по-квалифицирана работна ръка, по-добрата образователна 
и професионална структура, достъпа до нови технологии, иновации и ефектив-
ността на производствените мощности. От друга страна при малките предприя-

тия текучеството на персонала е по-малко поради съвместяването на различни 
длъжности, а от там и удовлетвореността от заплащането е по-висока за някои 
от разгледаните длъжности. Може да се обобщи обаче, че и пред двете групи 
предприятия има какво да се подобри и най-общо предприеманите мерки са в 

насока осигуряване на устойчиво развитие и не са достатъчни към момента. 
Изчислени са оценките за устойчиво развитие и на базата на предло-

жения мултипликативен модел за оценка на устойчивото развитие на групи 
строителни предприятия (7). Резултатите от него са Ys’ = 0,443721 и Yb’= 

0,501153 или отново оценката на устойчивото развитие на големите предп-
риятия е по-висока, а на малките – по-ниска. Получените оценки от двата 
модела са сходни, което може да се обясни с липсата на изключително слаби 
или високи оценки по цяла група от показатели. В противен случай е въз-

можно адитивният модел да даде изкривена крайна оценка. 

                                      
58  Това допускане може да се избегне и отделните групи показатели да получат различ-

на тежест според експертни оценки. 
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Изводите, които могат да бъдат направени от приложението на моде-
лите, са: 

Първо. Малките строителни предприятия от Североизточен и Югоиз-
точен район за планиране не се развиват устойчиво. Тяхното устойчиво раз-

витие се оценява по-ниско спрямо средното за сектора.  
Второ. Устойчивото развитие на големите строителни предприятия от 

Североизточен и Югоизточен район за планиране е съвсем леко по-високо 
от средното за сектора. При сравнителен анализ спрямо малките предприя-

тия големите се представят по-добре, но като цяло не се характеризират със 
силно устойчиво развитие. 

Трето. Строителните предприятия в България, независимо от своя раз-
мер, не полагат целенасочени мерки в посока оценка на своето устойчиво 

развитие. Не се събират и анализират данни за някои от показателите, харак-
теризиращи устойчивото развитие. Голяма част от служителите не са запоз-
нати с принципите на устойчивото строителство и политиките на ЕС в тази 
област. 

Всичко това ни дава основание да считаме, че съществуват редица 

възможности за сътрудничество между строителните предприятия и научни-
те и образователните институции в страната за реализация на съвместни 
изследвания. Оказва се, че строителните предприятия не са запознати в дос-
татъчна степен с принципите и добрите практика в сферата на устойчивото 

развитие, поради което те следва да предприемат редица мерки, за да запазят 
своите позиции в съвременните конкурентни условия. 

Заключение 

Базирайки се на факта, че ресурсите, било то природни, или техни 

производни, са изчерпаеми, все по-голяма актуалност придобиват подходите 
за тяхното рационално използване и осигуряването на устойчиво развитие 
на глобално, национално, регионално и институционално равнище. 

В студията авторите правят опит да предложат адекватни икономико-

математически модели за оценка на устойчивото развитие на строителните 
предприятия у нас. По наше виждане изследването е посветено на значим 
както в теоретичен, така и в практически аспект икономически проблем. 
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На база научната цел и задачите, които са поставени за нейното разреша-
ване, като основни резултати и приносни моменти можем да отчетем следното: 

Първо. На основа на критичен анализ на теорията в областта на устой-
чивото развитие са изяснени теоретико-методологични аспекти на концеп-

цията на макро- и микроравнище. Разгледани са различни подходи за оценка 
на устойчивото развитие, както и основните предизвикателства пред тяхно-
то приложение. Предложена е собствена система от показатели, подходяща 
за измерването при строителни предприятия. 

Второ. Избрани са подходящи съществуващи икономико-матема-
тически модели, модифицирани са и са конструирани и нови авторски моде-
ли за оценка на устойчивото развитие на строителни предприятия, група от 
предприятия или цели икономически сектори. Предложен е собствен подход 

за нормиране на коефициентите, участващи в модела, който осигурява съиз-
меримост на резултатите.  

Трето. Изследвано е състоянието на строителните предприятия в Бъл-
гария и предложените авторски модели за оценката на устойчивото им раз-
витие са апробирани с реални вторични и първични данни от проведени ан-

кетни проучвания. Посочени са редица възможности и насоки за бъдещи 
изследвания. 

Получените резултати дават основание да се потвърди изложената те-
за, тъй като на база конструираните и апробираните икономико-матема-

тически модели е оценено устойчивото развитие на строителните предприя-
тия у нас. Това от своя страна създава предпоставки за повишаване на про-
изводителността, за снижаване на разходите, за повишаване на печалбата и 
ефективно използване на ресурсите. В тази връзка считаме, че изследовател-

ската и практико-приложната дейност във връзка със сложната и актуална 
проблематика на устойчивото развитие следва да продължава. 

Извършеният анализ на състоянието и тенденциите при строителните 
предприятия в България, както и резултатите от предложените и апробирани 

модели за оценка на устойчивото им развитие, ни дават основание да посо-
чим някои изводи и препоръки за бъдещи изследвания. По наше виждане 
ползи от такива изследвания има както от гледна точка на бизнеса и негови-
те нужди и проблеми, така и от гледна точка на развитието на научното поз-
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нание. Авторите предлагат следните насоки за бъдещи изследвания в об-
ластта на оценяването на устойчивото развитие за България: 

Първо. Предложените модели за оценка могат да бъдат използвани и в 
други браншове на българската икономика. Подобни изследвания към момен-

та липсват, а считаме, че биха имали стойност за различни заинтересовани 
страни: за мениджърите на различни предприятия в страната, за държавата 
при формирането на политики в сферата на устойчивото развитие, за инвести-
торите с цел осигуряване на повече сигурност и т.н. Това твърдение намира 

обосновка в набиращата все по-голямо значение за бизнеса устойчивост и 
нуждата от адаптация към непрекъснато променящите се условия на средата. 

Второ. Считаме за целесъобразно да се проучат някои финансови 
ефекти от дейностите за осигуряване на устойчиво развитие. Интерес както 

за практиката, така и за теорията, представлява изследването на зависимост-
та между разходите за осигуряване на устойчиво развитие и различни еколо-
госъобразни дейности и стойността на бизнеса за различните заинтересова-
ни страни в краткосрочен и в дългосрочен план. 

Трето. Могат да се изследват възможностите за построяване на дина-

мични модели за оценка на устойчивото развитие на различни предприятия. 
Известно е, че устойчивото развитие изисква непрекъснато функциониране 
в режим на оптимално използване на ресурсите с цел постигане на високи 
крайни икономически, социални и екологични резултати. В тази връзка не-

говото измерване, оценяване, а от там и контролиране е удачно да се извър-
шва в динамичен аспект. Чрез конструиране и апробация на динамични мо-
дели устойчивото развитие може да се разгледа не само за даден период от 
време, но и да се изследва неговата промяна в последователност от периоди 

от време. С други думи всички включени параметри в моделите могат да се 
разглеждат не като константни величини, а като функции, зависещи от вре-
мето t и на тази база моделите да се модифицират във вид както на дискрет-
ни, така и на непрекъснати такива. Това ще доведе до приближаване на на-

учната методология до практиката и по-широка приложимост на предлага-
ните модели. 

Четвърто. По наше мнение липсват пълни и актуални изследвания на 
добрите практики в областта на устойчивото строителство. Като пример за 
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такива могат да се посочат сертифицирането на сградите по различни стан-
дарти. Съществуват мнения, че сертифицирането за устойчиво строителство 
и прилагането му в практиката на строителните предприятия води до след-
ните положителни ефекти:59 

- доказателство за високото качество на сградата пред собствениците 
и ползвателите; 

- повишава шансовете за продажба и наемане на пазара за недвижи-
ми имоти; 

- дава сигурност на инвеститора, че заложените цели в етапа на про-
ектиране ще се реализират при изпълнението;  

- повишава качеството и стойността на проекта на архитекти и инже-
нери; 

- базира се на принципа за жизнения цикъл на сградата, който е за-
дължителен за проекти на публично-частния сектор; 

- служи като инструмент за комуникация и управление за инвестито-
ри или собственици, и документира техния ангажимент в областта на устой-
чивото развитие. 

По наше виждане популяризирането на подобни добри практики и 
постигането на по-висока информираност за българското население по 
проблематиката, свързана с устойчивото строителство, може да е от полза 
както на собственици, инвеститори, строители и ползватели на сградите, 

така и на българската и европейска икономика в дългосрочен план. 
Пето. Считаме, че в системата от показатели за оценка на устойчивото 

развитие могат да бъдат включени такива индикатори, имащи отношение 
към подхода „Управление на взаимоотношенията с клиенти“. Следва да се 

отбележи, че в настоящите динамични условия организациите се изправят 
пред все по-информирани клиенти, търсещи висока добавена стойност и по-
добро обслужване на приемливи цени. В тази връзка управлението на взаи-
моотношенията с клиенти (CRM) се превръща във водеща бизнес стратегия 

в силно конкурентната среда. Въпреки че същността, целите, мотивите и 
процесите при управлението на взаимоотношенията с клиенти са изяснени в 

                                      
59  Съгласно сайта на българския съвет за устойчиво развитие http://bgbc. 

bg/bg/pages/Certification/, 06.06.2015. 
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достатъчна степен в българската научна литература60, можем да посочим, че 
по наше виждане липсват системни изследвания, фокусирани върху същест-
вените за строителните предприятия дейности в CRM контекст и тяхната 
обвързаност с осигуряването на устойчиво развитие в дългосрочен план. 

Шесто. Възможни са изследвания в посока създаване на адекватна 
контролингова система, която да подпомага мениджмънта на строителните 
предприятия при вземане на решения и да координира различни стратеги-
чески и оперативни субсистеми на компанията с цел гарантиране на устой-

чиво развитие за по-дълъг период от време. Внедряването на контролинга се 
счита за дейност със съществено значение при изграждането на съвременна-
та организация61. В тази връзка считаме контролинговия инструментариум и 
по-конкретно системата от ключови индикатори на представянето (KPI)62 и 

балансиращите карти за оценка63 за адекватни инструменти при управление-
то на устойчивото развитие на организацията. Предложената система от по-
казатели за измерване, както и моделите за оценка на устойчивото развитие, 
могат да бъдат успешно имплантирани при създаване на цялостна контро-
лингова система за конкретни строителни предприятия у нас.  

Седмо. Считаме, че е възможно да се състави задача за осигуряване на 
оптимално устойчиво развитие при определени ограничения, за разпределение 
на ресурси и/или съставяне на производствена програма, водеща до устойчив 
растеж и др., които да решават актуални практико-приложни проблеми на от-

делни строителни предприятия, отчитайки различни ситуационни фактори. 
Посочените насоки за бъдещи изследвания ни дават основание да счи-

таме, че темата на студията е посветена на значим както в теоретичен, така и 

                                      
60  Основните измерения при дефинирането на CRM са представени в: Георгиева, Е., М. 

Кехайова. Стратегическа рамка за прилагане на CRM. // Икономически изследвания. 
2007, година XVI, №3, с. 94-116; Подробна ориентация относно същността, обхвата, 
целите и средствата при реализиране на CRM, както и някои погрешни разбирания за 
същността на CRM са налични в Станимиров, Е. CRM (Мениджмънт). Варна: Наука 
и икономика, 2013, с. 32-35. 

61  Панчева, Ал. Корпоративен контролинг. Варна: Стено, 2014, с. 110. 
62  Parmenter, Da. Key performance indicators (KPI): developing, implementing, and using 

winning KPIs. John Wiley & Sons, 2010. 
63  Kaplan, R. S., D. P. Norton. The balanced scoreboard. Harvard Business School 

Management Productions, 1994. 
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в практически аспект икономически проблем, свързан с предизвикателствата 

пред оценката на устойчивото развитие на строителните предприятия в Бъл-

гария днес. 
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Abstract 

The issues connected with sustainable development can be identified as a relatively 

new scientific field. From the point of view of the individual enterprise it is particularly 

topical today, having in mind the replacement of the goals of the enterprise – considered until 

the last century to be „profit maximization“ and „maximization of shareholder value“ – with 

„increasing the value to all stakeholders“ and „ensuring sustainable development“. On the 

basis of generalization and analysis of principal theoretical formulations in the area of 

sustainable development there are revealed some of its peculiarities, there is studied the state 
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of the construction sector in this country and are classified the indicators for its measurement. 

There are analysed existing approaches to the assessment of the sustainable development of 

construction enterprises and are designed and tested appropriate economic and mathematical 

models. 

Keywords: assessment, sustainable development, construction enterprises, mathematical 

models. 

 

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG VON BAUUNTERNEHMEN, 

BEWERTUNGSMODELLE 

Doz. Dr. Rosen Nikolaev, 

Hauptass. Dr. Katya Antonova, 

Ass. Viktoriya Stancheva 

Zusammenfassung 

Den Problembereich im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung kann man als 

relativ neu bezeichnen. Von der Perspektive des einzelnen Unternehmens ist dieser Bereich 

heute besonders aktuell, hinsichtlich des Wandels von der im vorigen Jahrhundert allgemein 

als Unternehmensziele definierten „Gewinnmaximierung“ und „Maximierung des Shareholder 

Values“ zur „Maximierung des Stakeholder Values“ und „Sicherung einer nachhaltigen 

Entwicklung“. Aufgrund einer Zusammenfassung und Auswertung von grundlegenden 

theoretischen Ansätzen auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung werden einige von 

deren interessanten Besonderheiten erörtert, der Zustand des Bausektors hierzulande wird 

untersucht und Indikatoren für dessen Bewertung werden klassifiziert. Bestehende Ansätze zur 

Bewertung der nachhaltigen Entwicklung von Bauunternehmen werden untersucht und 

geeignete wirtschaftlich-mathematische Modelle werden konstruiert und bestätigt. 

Schlüsselworte: Bewertung, nachhaltige Entwicklung, Bauunternehmen, mathematische 

Modelle. 

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И МОДЕЛИ ЕГО ОЦЕНКИ 

Доц. д-р Росен Николаев, 

гл. асс. д-р Катя Антонова, 

асс. Виктория Станчева 

Резюме 

Проблематику, связанную с устойчивым развитием, можно определить как срав-

нительно новое научное направление. С точки зрения отдельного предприятия она осо-

бенно актуальна сегодня, если учесть смену действующих вплоть до прошлого века 

целей предприятия, таких, как „максимизация прибыли“ и „максимизация стоимости 

для акционеров“ на другие цели – „повышение стоимости всех заинтересованных сто-
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рон“ и „обеспечение устойчивого развития“. На базе обобщения и анализа основных 

теоретических постановок в области устойчивого развития определены некоторые его 

особенности, исследовано состояние строительного сектора в стране и класси-

фицированы показатели его измерения. Проанализированы существующие методы 

оценки устойчивого развития строительных предприятий, сконструированы и апроби-

рованы подходящие экономико-математические модели. 

Ключевые слова: оценка, устойчивое развитие, строительные предприятия, 

математические модели. 

Съдържание 

Въведение  ......................................................................................................... 123 

Глава първа. Някои теоретични аспекти на 

концепцията „устойчиво развитие“  ........................................................... 126 

1.1. Устойчивото развитие в глобален аспект  .......................................... 126 

1.2. Особености на устойчивото развитие на предприятието  ................. 132 

1.3. Анализ на функционирането на строителния сектор  ....................... 137 

1.4. Устойчиво развитие на строителните предприятия  ......................... 146 

Глава втора. Възможности за оценка на устойчивото развитие 

в строителното предприятие  ........................................................................ 150 

2.1. Подходи за оценка на устойчивото развитие  .................................... 150 

2.2. Показатели за измерване на устойчивото развитие 

в строителните предприятия  ............................................................... 155 

2.3. Икономико-математически модели за оценка 

на устойчивото развитие  ..................................................................... 161 

2.4. Апробация на моделите  ....................................................................... 170 

Заключение  ...................................................................................................... 175 

Използвана литература  ................................................................................. 180 

Резюме на английски език  ............................................................................ 184 

Резюме на немски език  .................................................................................. 184 

Резюме на руски език  ..................................................................................... 185 



187 

УДК – 339; 656; 658 

Econ Lit – L81; L87 

 

НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ 
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  доц. д-р Виолета Димитрова 

 

Увод 

Дерегулацията на вътрешния продуктов пазар и ли-

берализацията на търговския сектор от преди 25 години 

доведоха до непрекъснато растяща конкуренция между 

традиционни и извънмагазинни търговски оператори и до 

тяхното взаимодействие с куриерските фирми1. Актуал-

ната икономическа среда, повлияна от процесите на бър-

за глобализация и агресивно навлизане на интернет в 

стопанския и социалния живот на обществото, спомагат куриерските услуги 

и извънмагазинните форми на търговия на дребно да се развиват с бързи 

темпове, главно поради ръста при електронната търговия и разширяване 

границите на обхвата на фирмената дейност. 

Целта на студията е да разкрие теоретични аспекти на извънмагазинната 

търговия и куриерските услуги като елементи на националните и регионални 

измерения на търговията и транспорта и въз основа на анализ на тяхната дей-

                                      
1
  Студията е част от цялостно научно изследване (НПИ – 116/2014), финансирано със 

средства, отпуснати целево от държавния бюджет на ИУ – Варна за научни изследва-

ния.  
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ност да систематизира възможности за развитието им общо за страната и на 

територията на област Варна, както и в контекста на тяхната взаимнообвърза-

ност и взаимно влияние с новите информационни технологии. Постигането на 

тази цел предполага решаването на следните основни задачи:  

1. Разкриване на теоретични аспекти на извънмагазинната търговия и 

куриерските услуги. 

2. Анализ на дейността на извънмагазинните търговци на дребно и на 

фирмите, специализирани в куриерски и пощенски дейности в Република 

България и област Варна. 

3. Систематизиране на възможности за развитието на извънмагазинна-

та търговия и куриерските услуги и по отношение на тяхната интеграция с 

модерните дигитални технологии. 

Обект на изследването са икономическите дейности на извънмагазин-

ната търговия на дребно, пощенските и куриерските услуги в Република 

България и област Варна, а като предмет на изследване е тяхното състояние 

и развитие за периода 2004 - 2013 г. 

С оглед провеждане на изследване с практическа значимост ще бъдат 

приложени методи на сравнителния и динамичния статистически анализ, 

графичен метод, систематизация, абстракция, обобщение и други традици-

онни научноизследователски методи на икономическия анализ. Изследване-

то е реализирано с помощта на официални статистически данни по групира-

ни икономически дейности (търговия на дребно, извършвана извън магазини 

и пощенски и куриерски дейности) на национално ниво и на регионално 

равнище за област Варна. 

Предвид динамиката в развитието на двата бранша, които са обект на 

изследователски интерес, следва да отбележим ограничителното условие, 

съпътстващо аналитичните процеси, а именно невъзможността емпиричният 

информационен масив да отрази с максимална степен на актуалност всички 

икономически тенденции, които реално протичат в сферата на извънмага-

зинната търговия и куриерските услуги. Независимо от поставеното ограни-

чение разработката се отличава с подчертана актуалност в приложен аспект, 

предвид значението на модерните подходи в търговията и обслужването при 

новите реалности.  
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Глава първа. Теоретични аспекти на извънмагазинната търговия 

и на куриерските услуги 

 

1.1. Извънмагазинната търговия – същност и видове 

В еволюционния процес на развитие на пазарната структура все по-

нарастваща роля придобиват извънмагазинните форми на търговия, което е 

обусловено от тяхното непрекъснато разрастване и усъвършенстване. На 

настоящия етап пазарната среда се формира от разнообразни локални, реги-

онални, национални и чуждестранни компании, прилагащи традиционни и 

иновативни търговски техники, технологии и организация с високо развити 

дистрибутивни системи и атрактивно ценообразуване за привличане и лоял-

но задържане на потребителския интерес. Паралелно в този процес се дораз-

виват и разширяват и формите на извънмагазинна търговия. Някои от тях се 

появяват на родния пазар едновременно или с малко закъснение с тяхното 

възникване по света (електронни и мобилни продажби). Други настъпват в 

местната среда изцяло като привнесена дългогодишна чужда традиция и 

опит (телемаркетинг, директни продажби, каталожна търговия). Трети като 

стратегия на възраждане на по-рано прилагани, но загубили постепенно сво-

ята популярност форми на търговия, осъществявана посредством модерни 

търговски автомати (вендинг търговия). 

Търговията на дребно извън магазини обхваща препродажбата без 

преработване на нови и употребявани стоки на открити щандове и пазари, 

чрез поръчки по пощата, по домовете, чрез автомати за продажби и други за 

широк кръг потребители за лично или за домакинско потребление и употре-
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ба2. По този начин като класификационен критерий се прилага начинът на 

продажба на стоките и от неговия обхват се изключва търговията на дребно, 

извършвана в специализирани и неспециализирани търговски обекти. Про-

дажбите извън магазини са традиционен метод за продажба, свързан с пред-

лагането на продукти и стоки на открити щандове и пазари, което е елемент 

на културната идентичност на национално и регионално ниво, свързана с реа-

лизацията на продукти, създадени от ръчния човешки труд и основно селс-

костопански произведения. Допълнително, търговията извън магазини, осъ-

ществявана като „каталожна и с поръчки по пощата има историческо развитие 

колкото магазинната търговия“3 и едновременно с нея се развива и еволюира 

непрекъснато в актуални към времето и технологиите форми. При това по-

новите форми, които се развиват, поддържат иновативния потенциал на тър-

говията на дребно извън магазини и са поле за предприемаческа активност и 

могат да бъдат генератор на алтернативна икономическа заетост. 

Във връзка с многообразието от форми, под които се осъществява из-

вънмагазинната търговия на дребно, формулираме следното ограничително 

условие, касаещо направените в разработката коментари, а именно, че ще 

бъдат валидни и значими за определени форми на търговия, осъществявана 

извън търговски обекти, докато за други те ще бъдат несъвместими и взаим-

но изключващи се. При това положение направените обобщения следва да 

бъдат приемани единствено в тяхната конкретика, обвързана с формата, за 

която се отнасят, а не задължително като общовалидни за всички форми на 

извънмагазинен обмен. 

Също така можем да определим някои от най-новите форми, под които 

се осъществява търговията на дребно извън магазини, като постмодерен 

търговски обмен, който е функция на едновременното развитие и разраства-

не на електронно-комуникационните технологии и обслужващата роля на 

куриерските и пощенските услуги, които са значими детерминанти за про-

                                      
2
  Вж. по-подробно: Metadata  Статистическа класификация на икономическите дейнос-

ти за Европейската общност (NACE Rev. 2). // RAMON (Reference And Management 

Of Nomenclatures): Eurostat's Metadata Server. <http://ec.europa.eu/eurostat/ ramon/index. 

cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC> (25.07.2015). 
3
  Varley, R. Retail Product Management. Taylor & Francis Ltd, Abingdon, Oxfordshire 

OX14 4RN, United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland, 2001, р. 192. 
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съществуването и еволюцията на двете бизнес дейности. Високата степен на 

корелираност между тях е сигнал за степента на обвързаност и взаимна 

обусловеност, тъй като извънмагазинният обмен в неговите най-нови елект-

ронни форми не може да се реализира без посредничеството преди и след на 

транспортната функция, нито транспортната дейност на продукти може са-

моцелно да изпълни своята икономическа задача. Така посредством висока-

та координация и интеграция между извънмагазинната търговия на дребно и 

куриерските и пощенските дейности могат да се постигнат значима ресурсна 

ефективност и икономии от мащаба на дейността. 

През годините на прехода към пазарна икономика търговията на дребно 

извън магазини се развива и като концепция за източник на допълнителни 

трудови доходи, но за много лица тя се превръща в основен източник на раз-

полагаем паричен ресурс. Това може да предизвика известна раздробеност на 

търговията на дребно, осъществявана извън магазини, която е разпръсната в 

множество независими предприятия със сравнително ниски продажбени обо-

роти. Допълнително тя стимулира склонното към риск предприемаческо по-

ведение на малки и независими нововъзникващи иновативни стопански аген-

ти. Едновременно с това може да бъде и елемент на конкурентната стратегия 

на по-големите пазарни участници, които постепенно изчерпват наличния 

потенциал за подходящо географско локализиране на традиционни магазини 

и обекти на търговски вериги. В подобна ситуация алтернатива за достигане 

до нови клиенти се явява някоя от формите, под които се осъществява търго-

вията извън магазини. Това пренася полето на конкурентната борба на още 

едно ниво, където съревнованието е не само между търговци от една форма на 

продуктова специализация, а и между каналите, по които те осъществяват 

своето предлагане на крайните клиенти. Посредством усложняването на фор-

мите за продуктово разпространение могат да бъдат обхванати все по-голям 

кръг от потребители. Дори могат да бъдат достигнати клиенти извън нацио-

налните граници, така както е при електронната търговия, която е силно зави-

сима от обслужващата дейност на куриерските и пощенските организации. 

Същевременно проблем за коректната икономическа интерпретация 

представлява и начинът за формиране на статистическата отчетност, при която 

класифицирането на дадено предприятие към търговията на дребно извън мага-
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зини ще се осъществи, при условие че това е белег на основната им дейност и 

посредством тази дейност се формира преимуществен дял от техните продаж-

бени приходи. При това положение, ако дадено търговско предприятие осъщес-

твява основно конвенционален обмен в търговски обект или дори посредством 

верига от обекти и допълва своята дейност посредством електронна търговия, 

това няма да бъде отразено в статистическата отчетност за извънмагазинната 

търговия на дребно. Въпреки това, на микрониво репрезентативните агенти на 

крайния обмен разполагат с информация по отношение на приноса на всеки 

един канал за продуктова реализация в общите продажби от търговската дей-

ност на фирмата и са способни да насочват допълнителни ресурси към тяхното 

стимулиране и разрастване или обратно към задържане или дори редуциране. 

Търговията, реализирана извън традиционни магазини, може да бъде 

определена и между две крайни форми на осъществяване, от една страна 

това е високо персонализираната лична и директна продажба, а от друга –

напълно автоматизирани електронни и вендинг продажби. Това определя 

изключително широкото многообразие от форми, под които обменът, из-

вършван извън търговски обекти, може да бъде провеждан. В полето на из-

вънмагазинната търговия включваме търговията на открити пазари, ката-

ложната, хоумшопинг, електронната, вендинг и друга търговия, която търпи 

непрекъснато усъвършенстване и поява на нови, по-агресивни форми на 

директни продажби, а също и такива, осъществявани с помощта на съвре-

менните информационно-комуникационни технологии. От една страна ди-

ректните продажби определят като водещ момент ролята и умението на ан-

гажираните с продажбите да осъществят личния търговски контакт и да пре-

зентират продукта. Така комплексното продажбено изживяване и възмож-

ността за активна комуникация между клиент и търговец създава множество 

предпоставки за удовлетворяване на възникнали възражения и достигане до 

успешно приключване на продажбата. От друга страна директният марке-

тинг, реализиран посредством продажбите по пощата, телемаркетинга и т.н., 

позволява да се предлагат уникални, високо стандартизирани или масови 

продукти, което не изисква специфичен продажбен контакт, а усилия, свър-

зани с агресивното презентиране и еднопосочното информационно прена-

сищане. Това понякога може да обуслови и по-рисковото възприемане на 
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извънмагазинните форми на продажба от потребителите. Основното съоб-

ражение за това се предопределя от честата липса или невъзможността за 

реален контакт със закупуваната стока и нейното получаване в един бъдещ 

момент, което е свързано с определена степен на несигурност и в пряка ре-

лация с коректността на редица други участници и степента, в която те из-

пълняват своите услуги и дейности в процеса на продуктова дистрибуция. 

Това е и основно съображение днес извънмагазинната търговия да се възп-

риема от потребителя като по-рискова в сравнение с традиционните мага-

зинни продажби4.  

В най-общ план сравнителната съпоставка на принципните различия 

между магазинната и извънмагазинната търговия на дребно посочва, че и 

двете форми притежават множество предимства и съпътстващи слабости, 

които следва да бъдат взети предвид при избора на форма, по която да се 

осъществява продуктов обмен (табл. 1).  

Таблица 1 

Общо сравнение между магазинна и извънмагазинна търговия5 

Магазинна търговия Извънмагазинна търговия 

Продуктова презентация 

Реална (физическа) продуктова презента-

ция 

Визуална (образна) презентация или в оп-

ределени случаи и посредством мостри или 

директно предлагане на продуктите 

Търговска среда 

Организиране и управление на търговска-

та среда за позициониране 

Трудно създаване на търговска атмосфера, 

въпреки че виртуалната среда и аудиовизуал-

ните елементи могат да подпомогнат процеса 

Ценообразуване 

Гъвкаво ценообразуване, ценова види-

мост, трудно ценово сравнение 

Лесни ценови сравнения, трудна ценова про-

мяна при използване на печатни медии (нап-

ример при каталожната търговия). Конкурен-

тно ценообразуване – икономия на оператив-

ни разходи за поддържане на атрактивна 

търговска среда и равнище на обслужване 

                                      
4
  Вж. по-подробно: Van den Poel, D.,  J. Leunis. Consumer Acceptance of the Internet as a 

Channel of Distribution. // Journal of Business Research, 1999. №45 (March), pр. 249-256. 
5
  Адаптирано от: Varley, R. Retail Product Management. Taylor & Francis, Abingdon, 

Oxfordshire OX14 4RN. United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland, 2001, p. 193. 
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Търговско обслужване 

Директно клиентско обслужване Неперсонифицирано, индиректно обслуж-

ване, богато информационно обезпечаване 

Удобство 

Ниско ниво на удобство, зависещо от ин-

дивидуалните обстоятелства 

Относително високо ниво на удобство 

Доставка на продукта 

Незабавна доставка Отложено получаване на продукта с оглед 

на времето за обработването на поръчката и 

организирането на доставката 

 

Посочените специфични особености ни позволяват да обобщим, че ус-

пешната търговска стратегия изисква прилагане на омниканален подход за 

продуктова реализация, гарантиращ оптимално оползотворяване на шансове-

те на средата и силните страни на всяка една от формите на търговски обмен. 

Това определя търговията на дребно извън магазини като широко и 

разнообразно поле за бизнес дейност на различни по мащаб и стокова спе-

циализация агенти на обмена, прилагащи една или повече от отделните раз-

новидности на извънмагазинна търговия на дребно (табл. 2). Същевременно 

и значителна част от традиционната и модерната търговия, осъществявана в 

търговски обекти, допълва своята дейност чрез предлагането на извънмага-

зинни форми на обмен. Посредством тази надстройка се търси по-широк 

клиентски обхват и алтернативи за продажбен контакт. По този начин на 

практика се реализира концепцията за омниканална търговия.  

Извънмагазинната търговия се основава върху проактивното поведе-

ние на агента на обмена, който се опитва да привлича клиенти посредством 

тяхното достигане в най-разнообразни локации и продажбени ситуации. 

Отделно липсата на собствена търговска зала не означава, че тези агенти не 

разполагат с подходяща търговска инфраструктура, където могат да бъдат 

трайно локализирани, включително и когато съществуват във виртуална 

електронна среда на интернет. Въпреки това оцеляването и успехът на 

днешните търговци се постига посредством идентифициране на конкурент-

но предимство, което като „търговска стратегия включва място, размер, тър-

говски формат, услуга, продуктов асортимент, ценообразуване, промоция, 
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разположение в търговския обект, коопериране и алианси и др.“6. Това озна-

чава, че тези конкурентни предимства се адаптират и за извънмагазинната 

търговия на дребно, като акцентът се пренася върху онези, посредством ко-

ито се постига едновременна отличимост с традиционните магазинни опера-

тори, но и с идентичните пазарни участници. 

Таблица 2 

Особености на отделните разновидности 

на извънмагазинна търговия на дребно 

Разновидност Особеност 

Каталожна търго-

вия (КТ) 

Универсална или специализирана, насочена към широк или по-

тесен кръг профилирани потребителски сегменти. Опростен модел 

за поръчване на продуктите. Хартиените каталози осигуряват огра-

ничена информация, посредством фотографии и текстово описание. 

Електронните каталози имат широки възможности за разпростра-

нение (например на CD, DVD, преносима Flash памет), включване 

на аудиовизуални елементи като продуктови демонстрации и др. 

КТ е със сравнително добре изградена организация за доставка на 

поръчаните продукти. Работи се със сравнително малко на брой 

доставчици/производители на продукти. Слаба ценова адаптивност 

и възможности за ценови промени
7
 

Хоумшопинг Насоченост към потребители с разполагаем паричен ресурс, но 

ограничени по време потребители
8
. Осигурява богат информацио-

нен поток, използван в процеса на демонстриране на предимствата 

и възможностите на широка номенклатура от продукти. Потреби-

телите отделят най-много време за този вид пазаруване. Основно в 

даден момент се демонстрира само по един продукт
9
 

Електронна търго-

вия 

Изключително широки възможности за аудио-визуално представя-

не и демонстриране на продуктите. Гъвкавост на ценообразуването 

и ценовите стимули, улеснено ценово сравнение и съпоставимост 

на предлаганото обслужване 

Вендинг търговия Автоматът на самообслужване е устройство, позволяващо на пот-

ребителя да получи срещу заплащане на принципа на самообслуж-

                                      
6
  Manrai, L. A., A. K. Manrai, D. N. Lascu. Retailing in transformation economies of Poland 

and Romania: A comparative analysis. // Journal of marketing channels, 2012, №12, р. 289. 
7
  Palmer, J. E. Electronic commerce in Retailing: Differences across retail formats. // The 

information society, 1997, №13, р. 84. 
8
  Вж. по-подробно: Varley, R. Цит. съч, с. 192. 

9
  Вж. по-подробно: Palmer, J. E. Цит. съч., с. 84-85. 
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ване стоки и/или услуги, включително и услуги с развлекателен 

характер
10

. Ключовото разграничение спрямо останалите форми на 

обмен е автоматизираното самообслужване, което включва всеки 

един от етапите на избор, заплащане и получаване на продукта 

Търговия на от-

крити пазари 

Тази група обхваща традиционната търговия на дребно с всякакъв 

вид нови и употребявани стоки на открити щандове, подвижни сер-

гии, разположени на пазари или на други определени места за търго-

вия, като част от уличната мрежа на населените места и извън тях. 

Възможно е формиране на стокова специализация на предлагането, 

но тя е с малка широчина и дълбочина на асортимента, както и с не 

голям размер на поддържания запас. Ценово адаптивна. Отличава се 

с директен стоково-паричен обмен в мястото на продажбата 

 

Логично извънмагазинната търговия има множество предимства и не-

достатъци, като следва да подчертаем с особена важност нейното ориенти-

ране към предлагането на удобствата на мястото и времето за осъществява-

нето на търговския обмен. При нея се формират широки възможности да се 

предлагат продукти със специфични характеристики и на тесен кръг хомо-

генни групи от потребители. При все това търговията, осъществявана извън 

търговски обекти, е с изключително разнообразна стокова специализация и 

посредством нея могат да се реализират почти всички видове потребителски 

продукти. Голямата широчина и дълбочина на предлаганите стокови асор-

тименти е предизвикана от начина на предлагане на продуктите, които при 

определени форми на извънмагазинен обмен се основава на мостри, катало-

зи и други визуални средства за представяне на продуктите. В тази връзка 

много често е възможно даден продукт, който се предлага, да не бъде нали-

чен в звената на веригата за разпространение, а да бъде обект на предстоящо 

производство и доставка в рамките на договорен срок. Проблемът с налич-

ността на продуктови запаси може да бъде разрешен посредством осигуря-

ването на достъп на клиента до информация, относно разполагаемите коли-

чества от даден продукт в реално време, така както това е приложимо при 

много електронни търговци.  

 

                                      
10

  Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговс-

ките обекти чрез фискални устройства. В сила от 01.01.2007 г. // Министерството на 

финансите. // ДВ, №106, 2006, посл. доп. ДВ, №54, 2015 <http://lex.bg/ 

bg/laws/ldoc/2135540645> (12.08.2015). 
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Следователно извънмагазинната търговия ще бъде основен канал, за да 

се достигне до онези потребители, които не са осигурени с подходяща тър-

говска инфраструктура, живеещи в по-малки или отдалечени населени мес-

та. Едновременно с това тя е насочена и към удовлетворяването на потреби-

телското търсене на определена група потребители, чието пазарно поведе-

ние не се свързва с честа и продължителна посещаемост на търговски обек-

ти или дори такива потребители, които биха търсили дискретност или ус-

ловна анонимност на своето потребителско поведение. Един от основните 

недостатъци на осъществяването на извънмагазинна търговска дейност е 

необходимостта от организирането и управлението на значими по обем и 

стойност складови наличности и свързаните с това по-високи разходи. Нор-

малното протичане на търговския процес изисква поддържането на продук-

тови запаси, обезпечаващи нормалната продажбена дейност.  

Друг проблем при извънмагазинните продажби е и евентуалното раз-

минаване във времето между момента на поръчката, реалната доставка и 

фактическото заплащане на поръчаните или закупените стоки. В тази връзка 

при електронната, каталожната търговия и т.н., може да се работи по техно-

логия, при която първо се поръчват стоките, а заплащането се извършва при 

тяхното получаване. В подобна ситуация на т.нар. метод на „наложен пла-

теж“ има риск от възникване на неплащане и дори допълнителни разходи за 

сметка на агента на обмена. Разбира се съществува и организация, при която 

е наложен методът на авансовото заплащане, но е възможно, при евентуално 

неприемане на стоката от клиента, разходите по организирането на достав-

ката до и от клиента да бъдат изцяло за сметка на търговеца. В подобна си-

туация често възниква и проблемът на несъвпадение на поръчван продукт и 

реално изпълнена доставка, както и несъответствие на особеностите на по-

лучения продукт с предварително формулираните очаквания.  

Друг момент е свързан със законовото право на потребителя на рекла-

мация, което е изключително комплицирано в ситуации на неперсонифици-

рана или извънмагазинна търговия, тъй като чл. 125 (1) от ЗЗП11 определя, 

че рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от 

                                      
11

  Закон за защита на потребителите. // ДВ, №99, 2005 , посл. изм. и доп. ДВ, №61, 2014.  

<http://lex.bg/laws/ldoc/2135513678> (30.07.2015). 
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него лице, като според чл. 127 (1) това се осъществява през цялото работно 

време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услуга-

та, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от 

търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските 

обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява 

подобна търговска дейност, като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. 

Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи из-

цяло на потребителя.  

Подобно положение създава изключителни трудности при почти всич-

ки форми на извънмагазинна търговия, където информацията за мястото или 

адреса на подаване на рекламацията може да доведе до значителни разходи 

за потребителя. Нещо повече, в ЗЗП е уредено и изричното изискване за ус-

ловията, под които придобитият продукт може да бъде върнат на търговеца  

като право на отказ от договора. Извънмагазинната търговия е силно зави-

сима от организацията на този процес, тъй като той е право корелиран със 

степента на удовлетвореност и доверието, което клиентът ще изгради към 

агента на обмена още преди получаването на стоката. Това е така, защото 

ако потребителят, който очаква даден продукт, е информиран относно въз-

можността без сериозни разходи да се откаже или върне продукта, то това 

би повлияло на неговата склонност да извършва покупки от разстояние и 

извън търговския обект. 

Информационният лаг (при електронната, каталожната и други извън-

магазинни форми на търговия) при комуникационния обмен е друг момент, 

който може да предизвика слабости на продажбената ситуация. При асинх-

ронната комуникация, отправен от клиента въпрос може да отнеме значите-

лен за него период от време за получаване на отговор. Следователно  качес-

твото и скоростта на информационния обмен е ключов момент за успешната 

извънмагазинна търговия. За да се разреши този проблем, агентите на раз-

мяната поддържат в режим 24/7 канали за синхронна и асинхронна комуни-

кация (колцентрове, онлайн чат и форуми, SMS известяване, електронна и 

конвенционална поща и т.н.). 

Друг важен акцент за извънмагазинната търговия е възможността за 

сравнимост в нивото на обслужване, което особено в електронна среда е 
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високо постижимо. Почти задължителен елемент при електронната търговия 

е формирането на оценка за потребителската удовлетвореност от извърше-

ната покупка – информация, която се натрупва и представя на всички потен-

циални клиенти с основна цел убеждаване в коректността, лоялността на 

търговеца и добросъвестността на прилаганата бизнес практика. Разбира се 

съществуват и дискусионни инструменти (форуми, блогове и др.), при които 

неудовлетворените клиенти отново могат да разпространят информация за 

своето състояние и да получат изява на подкрепа или опровержение на изра-

зеното мнение пред по-широка аудитория, което е трудно реализируемо при 

други форми на търговия. 

Като най-перспективен вариант и с голям потенциал за бъдещо разви-

тие от разгледаните извънмагазинни форми на търговия на дребно приемаме 

електронната търговия, чиято популярност ще нараства все повече в услови-

ята на динамично развиваща се пазарна среда, характеризираща се с интен-

зивна конкуренция между различните търговци по отношение на продукти, 

цени, услуги и изобщо всички елементи на търговския микс.  

Бързото развитие на комуникационните и информационните техноло-

гии, както и широкото разпространение на интернет сред бизнеса и потреби-

телите, създават условия за по-добра организираност на обменните процеси, 

намаляване на времето и цената за тяхното изпълнение. За да разширят своя 

пазарен обхват и да привлекат повече клиенти, търговците създават дифе-

ренцирани предимства пред конкурентите си, прилагайки подходящ бизнес 

модел за електронна търговия. Същевременно, в стремежа си да спестят 

време, усилия и финансови средства, потребителите все по-често се ориен-

тират към извършването на е-покупки. Непрекъснатият режим на работа, 

липсата на ограничения относно локализацията на онлайн магазина, както и 

широките възможности за избор на продукт и продавач, стимулират купува-

чите към реализиране на сделки по интернет. Във връзка с това успешното 

развитие на онлайн търговията зависи в голяма степен от наличието на под-

ходяща правна уредба и защита на интересите на онлайн потребителите, 

подобряване на системите за плащане и доставка, по-активно използване на 

съвременните технологични решения. Поради тази причина в тази студия се 

акцентира върху значимостта на доставката на поръчаните по електронен 
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път стоки, като важен фактор за изграждане на доверие в е-транзакцията и 

повишаване обема на е-продажбите. 

Бързото развитие на интернет, от чисто научен проект за обмен на 

данни между отдалечени в пространството компютри до нова платформа за 

осъществяване на бизнес, съдейства значително за популяризирането и все 

по-честото търсене на стоки и услуги, предлагани от електронните търговци. 

Глобалната мрежа позволява бърз и евтин достъп до желаната информация, 

дава възможност за формирането на нов вид стойност – дигиталната; проме-

ня съществено организацията и технологията на дейността в предприятията. 

Представените характеристики на интернет намират пряко отражение при 

функционирането на онлайн търговията.  

Като съвременна и перспективна форма на търговския бизнес е-

търговията непрекъснато еволюира и се обогатява, включвайки в своя обсег 

нови дейности, технологии и приложения. Асоциацията за електронна тър-

говия в Обединеното кралство (The Electronic Commerce Association of the 

UK - ECA) я определя като „правене на бизнес по електронен път в рамките 

на разширеното предприятие (across the extended enterprise)“12. При тази де-

финиция се акцентира предимно върху широката област на действие на е-

търговията, включвайки почти всички бизнес дейности: от тези, осъществе-

ни чрез обикновен телефон, до операциите, реализирани чрез интернет.  

През 1996 г. Р. Калакота и А. Уинстън разкриват същността на това 

понятие в по-тесен аспект. Под електронна търговия те разглеждат „покупка 

и продажба на информация, продукти и услуги чрез компютърни мрежи“13. 

Авторите ограничават и уточняват нейния обхват и съдържание. У. Делоун 

и Е. Маклийн стесняват още повече границите й, дефинирайки я единствено 

до прилагането на интернет при осъществяването на обмена. Според тях 

„електронната търговия се определя като използването на интернет за улес-

няване, обработка  и изпълнение на бизнес транзакциите. Бизнес транзакци-

ите обхващат взаимодействието между продавача и купувача относно раз-

                                      
12

  Till, R. Electronic Commerce in Europe. <http://www.ercim.eu/publication/Ercim 

_News/enw30/till.html> (14.08.2014). 
13

  Kalakota R., A. Whinston. Frontiers of  Electronic Commerce. USA: Addison-Wesley 

Pub., 1996, p. 1. 



201 

мяната на стоки или услуги срещу пари“14. Представена в този вид, е-

търговията без никакви съмнения се явява директна алтернатива на конвен-

ционалната търговия.  

У нас в Националната стратегия за електронна търговия, одобрена от 

Министерския съвет на Република България през 2000 г., е-търговията е 

представена като „непрекъснат цикъл от обработка и обмен на данни, чрез 

които се осъществява унифицирано и интегрирано информационно осигуря-

ване на участниците в цялостната търговска транзакция, независимо от сфе-

рата на дейност, отрасъла, държавата и др.“15. Подобна дефиниция произти-

ча от допускането, че е-търговия може и трябва да се осъществява във всич-

ки сфери и на всички равнища в националната икономика, което разширява 

многократно нейния обхват.  

Интерес представлява и възприетото от Евростат определение за елек-

тронната търговия, според което тя обхваща „продажбата или покупката на 

стоки или услуги, независимо дали са между предприятия, домакинства, частни 

лица или частни организации, чрез електронни транзакции, извършени посред-

ством интернет или други компютърни мрежи“16. Следователно в посоченото 

понятие се включва поръчването по електронен път на стоки и услуги, при кои-

то плащането и доставката може да се реализира както онлайн, така и офлайн.  

Представените разнородни дефиниции разкриват сложното и многоас-

пектно съдържание на термина „електронна търговия“. Въз основа на из-

вършения кратък теоретичен обзор можем да обобщим, че електронната 

търговия представлява осъществяване на обменни процеси по електронен 

път между участниците в бизнес транзакциите. По този начин различните 

участници взаимодействат помежду си онлайн във връзка с изследване на 

пазара и събиране на информация, отправяне на заявки, извършване на про-

дажби и следпродажбено обслужване чрез интернет. „Интернет е почти иде-

                                      
14

  DeLone, W., E. McLean. Measuring e-Commerce Success: Applying the DeLone & 

McLean  Information Systems Success Model. // International Journal of Electronic 

Commerce, 2004, Vol. 9, № 1, pp. 31-32.  
15

  Бизнес в интернет. <http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/BonI/mainframe.html? 

target=chapter3.html&title=3> (27.08.2014). 
16

  Eurostat, Glossary: E-commerce. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/ 

index.php/Glossary:E-commerce> (27.08.2014). 
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алният пазар, защото информацията се пренася мигновено и купувачите 

могат да сравняват предложенията на продавачите от цял свят, което води 

до силна ценова конкуренция, свиване на продуктовата диференциация, на-

маляване лоялността към определена марка“17. 

В тази насока е целесъобразно да се посочат и основните ефекти от 

навлизането на интернет в търговската дейност на фирмите, изведени от П. 

Лейланд, П. Бертон и Ж. Бертон18: 

• Елиминиране на разстоянията – значението на разстоянието между 

пазарните агенти в сделката става все по-маловажно. Съвременните развити 

технологии, включително интернет, позволяват реализиране на лесна и бър-

за комуникация между пространствено отдалечени субекти. Предимство се 

явява възможността за дигитализация на продуктите, при която се осъщест-

вява безпроблемна доставка, независимо от местоположението на клиента. 

• Хомогенност на времето – преодолява се един от съществените 

проблеми в търговската дейност – сезонността и ограничението относно 

работното време на обектите. Денонощният режим на работа всеки ден през 

годината създава значителни удобства на купувачите. Същевременно атем-

поралната същност на виртуалните пазари позволява реализиране на повече 

продажби, без да се изисква постоянно физическо присъствие на продавач. 

• Ирелевантност на местоположението – за разлика от конвенцио-

налната търговия, където локализацията на обекта има решаващо значение 

за успешната търговска дейност, при новите условия местоположението 

изгубва своята икономическа сила и важност. То отстъпва място на все по-

голямото внимание, което се отдава на клиентите. 

Посочените ефекти от прилагането на интернет в дейността на пред-

приятията очертават възможностите за формиране на нова глобална иконо-

мика, задвижвана от комуникационната техника и информационните техно-

логии, основана на „информацията“ и управлявана от „знанието“. Но наред 

със значителните предимства, които предоставя развитието на онлайн тър-

говията, следва да се има предвид и наличието на редица бариери, възпре-

                                      
17

  Сълова, Н. Търговски мениджмънт. Варна: Наука и икономика, 2010, с. 91. 
18

  Leyland, P., P. Berthon, J. Berthon. Changing channels: the impact of the Internet on 

distribution strategy. // Business Horizons, March-April 1999, Vol. 42, №2, pp. 20-21. 
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пятстващи превръщането на електронната търговия в глобален процес. Ос-

новните фактори, явяващи се пречка за бързо и успешно разпространение на 

тази съвременна форма за осъществяване на продажби в световен мащаб, са 

подходящо представени от С. Нолън. В обобщен вид тя откроява четири 

фундаментални фактора, които ограничават по-широкото приложение на 

електронната търговия. Към тях се отнасят: наличие на достъп до мрежата; 

изграждане на потребителско доверие при осъществяването на онлайн сдел-

ки, тъй като финансовите транзакции и тези, засягащи персоналната инфор-

мация, поставят потребителя в ситуация на уязвимост и риск; логистика, 

отнасяща се предимно до физическото придвижване на поръчаните онлайн 

стоки до купувача; правна уредба и данъчна политика на различните стра-

ни19.  

Целесъобразно е е-търговците да познават и добре да обмислят влия-

нието на посочените по-горе фактори върху дейността си, за да решат в как-

ва насока ще усъвършенстват или променят своя бизнес. Всеки от тях без-

спорно е важен и значим, но за постигане на главната цел на разработката 

следва да насочим вниманието си към логистиката и по-конкретно към дей-

ностите, свързани с доставката на стоките, закупени от потребителите по 

електронен път. Във връзка с това е необходимо да се уточни, че отчитайки 

широкия обхват на термина „доставка“, който в обобщен вид включва всич-

ки дейности, свързани с изпращането, транспортирането и фактическото 

предоставяне на продукта на всеки от участниците в дистрибуционната ве-

рига, за целите на това изследване се поставя ограничение в посочения об-

хват, като под доставка се разглежда директното придвижване на стоката от 

онлайн търговеца до крайния потребител.  

Предимствата и удобствата, предоставяни от електронната търговия, 

се разкриват най-пълно при реализацията на т.нар меки продукти, които 

имат възможността да се дигитализират и лесно да се предават по мрежата. 

По този начин значително намалява както времето, така и разходите за дос-

тигане на продукта до неговия получател. Все още обаче основната част от 

стоките, които потребителите поръчват онлайн, не са в електронна, а във 

                                      
19

  Вж. по-подробно: Liss, K. Internet & Society 2000 – Globalization of E-commerce. 

<http://hbswk.hbs.edu/archive/1578.html> (25.09.2014). 
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веществена форма. Затова значението на доставката на физическите продук-

ти в рамките на основните функции, които изпълнява е-магазинът, нараства 

съществено.  

Във виртуалното пазарно пространство, където чрез развитието на тех-

нологиите голяма част от класическите бизнес процеси са автоматизирани, 

съществуват ниски транзакционни разходи и свободна конкуренция, достав-

ката на стоката е изключително важна. Още през 1999 г., когато пише за рево-

люцията, която електронната търговия ще предизвика във всички сфери на 

стопанската дейност, П. Дракър подчертава: „При електронната търговия дос-

тавката ще се превърне в единствената област, в която компанията действи-

телно може да се отличи. Тя ще бъде основна сфера на влияние. Фирмите ще 

обменят не това, което произвеждат, а това, което могат да доставят на купу-

вача“20. Подкрепяме напълно изложеното твърдение, което остава валидно и 

към настоящия момент. Е-търговците, предлагащи безплатна доставка или 

такава на по-ниска стойност, са предпочитани от потребителите. Те заемат по-

благоприятна пазарна позиция спрямо конкурентите си и успяват да привле-

кат повече купувачи, възползвайки се от това важно предимство.  

В обобщение могат да бъдат изведени следните основни изводи: 

Първо, извънмагазинните форми на търговия на дребно, които нами-

рат своето място в съвременната стопанска практика, са: електронни и мо-

билни продажби, телемаркетинг (хоумшопинг), директни продажби, вен-

динг и каталожна търговия и др.  

Второ, ролята и значението на извънмагазинните форми на търговия на 

дребно за стопанството ще продължават да нарастват в условията на циклич-

но икономическо развитие и ще предизвикват стимулиращо развитие на онези 

пряко и косвено обвързани дейности в каналите за продуктова реализация. 

Теоретичният обзор на същността и видовете извънмагазинна търго-

вия следва да бъде развит и в контекста на значението и особеностите на 

куриерските услуги. 

 

 

 

                                      
20

  Drucker, P. Can the E-business execute deliveries? // The Economist, 1999, №9, pp. 25-30. 



205 

1.2. Значение и особености на куриерските услуги 

Куриерските услуги налагат своето присъствие в икономическия жи-

вот като обективна необходимост за обществото, която кореспондира с ре-

дица фактори, актуални в съвременните условия, основните от които са раз-

витието на информационно-комуникационните технологии и утвърждаване-

то на извънмагазинната и в частност най-вече на електронната търговия. От 

тази гледна точка дейността на куриерите често опосредства връзката между 

производители, търговци и клиенти в широкоспектърен план, тъй като всяка 

от контактните точки между стопанските субекти, интегрална част от вери-

гата на доставки, в даден момент контролирано допуска куриерските фирми 

в обсега на своята дейност.  

При изследване на значението на куриерските услуги следва да бъде 

приложен диференциран подход, който да отрази тяхната роля за крайните 

клиенти, за които е характерно, че стоките напускат сферата на обращение и 

преминават в сферата на потребление, но акцентът следва да бъде поставен 

върху т. нар. организации потребители, които купуват големи количества от 

основната номенклатура на продукцията или единични стандартизирани, как-

то и уникални бройки за междинно потребление. Такива са производителите, 

търговците, дистрибуторите, държавните институции, нетърговските органи-

зации, тоест тези стопански субекти, формиращи потребление в рамките на 

икономическата система, което според разширената концепция за производс-

твото, възприета от модерната статистика, включва сектори като: селско и 

горско стопанство; индустрия, в т.ч. промишленост, строителство и некорпо-

рирани дейности на домакинствата и услуги, в т.ч. транспорт, съобщения, 

търговия, наука и образование, култура, изкуство, здравеопазване и др.21 

Модерното общество декларира високи нива на социална отговорност, 

която налага измерването на система от показатели за социална ефектив-

ност, съпоставяща социалния ефект с ресурсите и разходите за неговото 

осигуряване. С особена значимост за постигане на социални резултати, като 

повишаване на благосъстоянието на населението, подобряване на потребле-

                                      
21

  Вж. по-подробно: Класова, Св. Размисли върху терминологията в съвременната мар-

кетингова теория. <http://web-archive-bg.com/page/382431/2012-10-07/http://www.bam. 

bg/ravda2004/Klasova_Svobodka.htm> (18.06.2015).  
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нието, подобряване на условията за обслужване, на жизнената среда и пр., 

можем да откроим и приноса на куриерските услуги. Основните показатели, 

които дават оценка на социалната ефективност в сферата на търговията мо-

гат да се адаптират към особеностите на куриерските услуги и да се обобщят 

в две основни групи: първата група включва показатели за задоволяване на 

потребителското търсене и потребностите на населението от куриерски ус-

луги; втората група измерва показатели, отразяващи разходите на време на 

населението за получаване на услугата. В тази връзка можем да твърдим, че 

куриерските услуги съдействат за повишаване на удовлетвореността на на-

селението и за редуциране на времето за обслужване на крайния потреби-

тел22.  

Социалната ефективност на куриерските услуги можем да свържем с та-

зи, характерна за търговията, но в контекста на извънмагазинните продажби и 

най-вече с реализираните от електронната, мобилната, каталожната и телеви-

зионната (хоумшопинг) търговия, предвид участието на куриерите при осъ-

ществяване доставката на избраните от клиента артикули. В симбиоза със 

съвременните търговски практики куриерските фирми утвърждават своя при-

нос към обществото, като повишават оценките на агентите на обмена по от-

ношение на показателите за задоволяване на потребителското търсене и пот-

ребностите на населението със стоки и търговски услуги и допринасят в из-

вестна степен за намаляване на разходите на време за покупка на стоки23. 

Независимо, че крайните потребители са особено важни за куриерски-

те фирми, най-голям потребител на техните услуги е бизнесът като цяло. 

Както навсякъде, и у нас има превес на бизнес клиентите над индивидуални-

те потребители. От тях най-много са от сектора на производството, следвани 

от търговията и услугите24. 

За организациите потребители куриерите създават определен комфорт 

от гл. т. на изпълнението, когато материалните потоци имат сравнително нис-

ки параметри на съотношението „тегло-обем“, съществуват ограничения във 

                                      
22

  Адаптирано по: Сълова, Н., В. Димитрова. Организация и технология на търговията. 

Варна: Наука и икономика, 2002, с. 396-399. 
23

  Пак там, с. 396-399. 
24

  Оцетова, А., Кр. Ениманев. Фактори за избор на куриерски оператор. // Научни тру-

дове на Русенския университет, 2013, том 52, серия 5.1, с. 111. 
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времевия диапазон  при лансиране на несистематични или еднократни пратки, 

при необходимост от директна насрещна платежна активност (наложен пла-

теж), при необичайна крайна точка на адресиране, при осъществяване на до-

кументооборот, при необходимост от осигуряване на специални условия за 

опазване на количествените и качествените характеристики на продукта, как-

то и когато предмет на дейността на фирмата са извънмагазинните продажби, 

в т.ч. телевизионни (хоумшопинг), интернет, мобилни и каталожни. 

На тази основа много фирми се възползват от предимствата на аутсор-

синг подхода, който е икономически ефективен и редуцира както финансови-

те разходи, така и тези на време за осъществяване на транспорт, съхранение и 

обработка на пратките. В този контекст куриерите в съвременното общество 

променят ролите на останалите участници в процесите на обмена, като огра-

ничават функциите на традиционните дистрибутори, които предлагат транс-

портни и складови операции, но не могат да се конкурират по отношение на 

бързината, асортимента от допълнителни услуги и адаптивността, което нала-

га познаването на някои съществени особености, присъщи на куриерските 

услуги. Характерната специфика, която отличава куриерските фирми от оста-

налите участници на пазара, им позволява да отстояват позиции в конкурент-

ната борба и да допринасят за постигане на оптималност по отношение на 

разходите както за крайните потребители, така и за организациите купувачи. 

Във връзка с дефинирането на клиентите на куриерските фирми мо-

жем да откроим една особеност, която се определя от посредническата им 

роля във веригата между две страни по сделката, които са едновременно 

техни клиенти на входа и на изхода на системата, тоест от едната страна е 

изпращачът, а от другата е получателят. Всеки от тях със своите икономи-

чески цели, които куриерът трябва да съблюдава в хода на работния процес. 

На тази основа може да се очаква сблъсък на интереси, който да постави в 

неблагоприятна позиция куриерската фирма, която обикновено не се отли-

чава с особена пазарна мощ, предвид мащабите на стопанските единици, 

които оперират в бранша. Те са предимно малки и средни фирми, не се 

адаптират към новите процеси25 или в много случаи трудно реагират на 

                                      
25

  Haywood, S. An Assessment of the Impact of the Skills Development Act (97 of 1998) on 

South African Courier Companies (Thesis). // University of Johannesburg, March 2004, p. 5. 
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промените поради ограничените финансови ресурси, които лимитират въз-

можностите за оказване на подкрепа за провеждане на научни изследвания, 

въвеждане в експлоатация на иновативни решения и практики, в следствие 

на което се ограничава множеството от решения, водещи до насърчаване на 

фирмената конкурентоспособност.  

Една от особеностите в дейността на куриерските фирми можем да 

свържем с факта, че обикновено те не разполагат със собствен подвижен 

състав26. Транспортът често е ангажимент на самонаети лица, които разпо-

лагат с подходящо превозно средство, то се оборудва за нуждите на извърш-

ваните услуги, ако те се отличават с определена специфика, която не позво-

лява пратките да бъдат пренасяни със стандартни автомобили, самолети, 

вагони, контейнери и съответно могат да бъдат брандирани с отличителните 

знаци на компанията. От икономическа гледна точка именно тези участници 

генерират най-големите преки разходи за куриерския бизнес, което налага 

търсене на допълнителни източници за акумулиране на приходи от един 

работещ бизнес формат.  

Важна специфика в бизнеса с куриерски услуги е фактът, че бариерите 

за навлизане в бранша не могат да бъдат оценени като съществени27, както и 

няма основание да се твърди, че те ограничават навлизането на нови участ-

ници на пазара на куриерски услуги. Лесният достъп до пазара, произтичащ 

от установения уведомителен режим и сравнително ниското ниво на начал-

ни инвестиции разкриват възможности за широкото прилагане на бизнес 

моделът на франчайзинг, който е лесно приспособим и популярен в иконо-

мическата дейност и предприемаческата експанзия на фирми, предлагащи 

пощенски и куриерски услуги. В България има добре наложени и разпозна-

ваеми марки, предлагащи франчайз. Първоначалната инвестиция и месечни-

те такси са ниски, а възможностите за развитие са големи28. 

 

                                      
26

  Brezeziǹski, St., J. Karcz, S. Kot. Costs Optimization of Courier Deliveries. // Economics 

and Management, January 2013, Vol. I, pp. 61-65. <http://www.researchgate.net/ 

publication/ 264934587_Costs_Optimization_of_Courier_Deliveries> (18.06.2015).  
27

  Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г., с. 23. 
28

  Франчайзинг на куриерски услуги. <http://franchising.bg/bg/бизнес-идеи/бизнес-

статии/франчайзинг-бизнес-с-куриерски-услуги> (21.06.2015). 
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В следствие на осигурения достъп до пазара динамиката в конкурент-

ната борба достига сериозни равнища и това налага фирмите да търсят под-

ходи, които да ги разграничат в съзнанието на техните потенциални и реал-

ни клиенти. Възможности в тази насока значителна част от водещите кури-

ерски фирми откриват в предлагането на специални решения за отделните 

индустрии. Такъв подход се прилага например при биологични и фармацев-

тични пратки под температурен режим, които поставят строго определени 

изисквания към условията за транспортиране. Според P. Francis те могат да 

се сведат най-общо до29: добре поддържан външен вид; лабораторни уни-

форми; чисти превозни средства, които притежават условия за съхраняване 

на сух лед; охладители за съхраняване на проби; приятелско, професионално 

отношение и демонстриране на уважение към клиентите; ежедневен стре-

меж към задържане на клиентите и своевременно актуализиране на маршру-

тите, когато е приложимо; следва регламентираните от компанията „правила 

на пътя“; съхранява пробите с най-голяма грижа. 

В практиката тези изисквания се конкретизират до следните по-важни: 

контролирането на температурата: замразени (в сух лед, -79°C; от -15 до -

25°С), охладени (2-4°С; 2-8°С) и амбиентни (на стайна температура, 15-

25°С); отчитането и записването на температурата по време на транспорта 

на определен интервал от време с електронни термометри (даталогери) и 

изпращане до клиента по имейл на разпечатка с показанията; използване на 

специални термоконтейнери, които ограничават влиянието на външната 

температура върху пратката; постоянно поддържане на определено количес-

тво сух лед и др. 

Независимо от намеренията на потребителите по отношение на продукта, 

обект на куриерската услуга, обслужващите фирми в тази област налагат своето 

присъствие, което може да се разглежда като резултат на сериозната подчине-

ност на оперативните действия на основните логистични принципи или т. нар. 

„8 правила на логистиката“: нужният продукт, с необходимото качество, при 

необходимото равнище на разходите, доставен на точния клиент, с необходи-

мото количество, в нужното време, на нужното място, при система за обслуж-

                                      
29

  Francis, P. Develop a competitive business strategy engage lab employees in a strategy for 

success. // Lab Management, August 2010, p. 4. 
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ване, разработена за всяка отделна поръчка30. Същевременно куриерите пред-

лагат богат портфейл от платени и безплатни допълнителни услуги, осигуряват 

информационни потоци в реално време относно статуса на пратката, концент-

рират усилия във високи нива на компетентност при превоза на специфични 

продуктови асортименти, разширяват максимално териториалния обхват на 

дейността, отличават се с висока степен на насищане на пазара в национален и 

регионален мащаб, позволяват относително лесен физически и финансов дос-

тъп до своите услуги и пр. На тази основа фирмите в бранша непрекъснато уве-

личават оборотите на конкурентната борба на международно, национално и 

регионално равнище и повишават удовлетвореността на своите клиенти. 

В обобщение могат да бъдат изведени следните основни изводи: 

Първо, значението на куриерските услуги нараства, тъй като те все по-

осезаемо налагат своето присъствие в съвременния стопански живот в тясна 

връзка с утвърдените форми на извъннамагазинната и в най-голяма степен с 

електронната търговия.  

Второ, особеностите на куриерските услуги свързваме със: социалната 

ефективност на дейността, предимствата на аутсорсинг подхода, посредни-

ческата им роля между страните по сделката, липсата на собствен подвижен 

състав, ниските бариери за навлизане в бранша, широкото прилагане на биз-

нес модела на франчайзинг, специализацията в предлагането и богатия пор-

тфейл от платени и безплатни допълнителни услуги. 

От направения теоретичен преглед на същността, особеностите и зна-

чението на извънмагазинните форми на търговия на дребно и куриерските 

услуги могат да се направят следните по-важни обобщения: 

Първо, извънмагазинните форми на търговия на дребно и куриерските 

услуги се утвърждават като бизнес дейности, с чиято помощ може да се осъ-

ществи успешна пазарна реализация на широко разнообразие от продукти.  

Второ, актуалното развитие на извънмагазинните форми на търговия 

на дребно и куриерските услуги се предопределя в много голяма степен от 

глобализацията на националната и световната икономика и динамичното 

развитие на информационните технологии. 

                                      
30

  Миротин, Л. Б. и др. Логистика: обслуживание потребителей. Москва: Инфра – М. 

2002, с. 8. 
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Теоретичният обзор на някои аспекти от същността и особеностите, 

касаещи извънмагазинната търговия и куриерските услуги, създава основа 

за провеждане на изследвания в очертаните насоки. 

 

Глава втора. Национални и регионални измерения на дейността 

на извънмагазинните търговци и на куриерските фирми 

в Република България и област Варна 

 

2.1. Анализ на националните и регионалните измерения на дейността 

на търговията на дребно, извършвана извън магазини 

в Република България и област Варна 

На национално равнище динамиката в развитието на броя на предприя-

тията за търговия на дребно, осъществявана извън търговски обекти, бележи 

възходящо изменение, но проявено в сравнително по-умерено изразена тен-

денция (табл. 3). Тя е отчела трикратно нарастване (307%) от 1 334 бр. пред-

приятия през 2004 г. до 4 089 бр. агенти на обмена през 2013 г. Десетократ-

ното (1 029%) нарастване в броя на предприятията, осъществяващи търговия 

на дребно, извършвана извън магазини, за 10-годишния период (2004-2013 

г.) в област Варна, е сигнал за значителното разрастване на иновативните 

форми за продажби на дребно на населението (табл. 4).  

Таблица 3 

Оценка на икономическите  показатели за предприятията, 

осъществяващи търговия на дребно, извършвана извън магазини 

(ТДИМ) в Република България за 2004, 2007, 2010 и 2013 г. 

Икономически показатели 2004 2007 2010 2013 

Брой предприятия 1334 1358 2513 4089 

Брой заети лица 2631 2267 4403 5910 

Нетни приходи от продажби (хил. лв.) 88729 130635 275924 440670 

Приходи от дейността (хил. лв.) 89277 131113 307924 461128 

Разходи за дейността (хил. лв.) 80037 121844 282783 445115 

НПП в хил. лв. средно на едно предприятие 66,513 96,197 109,799 107,770 

НПП в хил. лв. средно на едно лице 33,724 57,625 62,667 74,563 

ПОД в хил. лв. средно на едно предприятие  66,924 96,549 122,532 112,773 

ПОД в хил. лв. средно на едно лице 33,933 57,835 69,935 78,025 
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РОД в хил. лв. средно на едно предприятие  59,998 89,723 112,528 108,857 

РОД в хил. лв. средно на едно лице 30,421 53,747 64,225 75,316 

Равнище на РОД в % 89,7 92,9 91,8 96,5 

Ефективност на база ПОД/РОД в % 111,5 107,6 108,9 103,6 

Отн. дял в % на бр. на предприятията в област 

Варна в общия бр. на предприятията, осъщест-

вяващи ТДИМ за България 

2,8 4,4 6,1 9,6 

Отн. дял в % на бр. на заетите в предприятията 

в област Варна в общия бр. на заетите в предп-

риятията, осъществяващи ТДИМ в България 

3,6 6,1 3,8 9,0 

Забележка: 

НПП – нетни приходи от продажби; 

ПОД – приходи от обичайна дейност; 

РОД – разходи от обичайна дейност. 

Таблица 4 

Оценка на икономическите показатели за предприятията, 

осъществяващи търговия на дребно, извършвана 

извън магазини (ТДИМ) в област Варна за 2004, 2007, 2010 и 2013 г. 

Икономически показатели 2004 2007 2010 2013 

Брой предприятия 38 60 154 391 

Брой заети лица 96 139 168 529 

Нетни приходи от продажби (хил. лв.) 1188 4776 4122 23094 

Приходи от дейността (хил. лв.) 1188 4817 4353 23410 

Разходи за дейността (хил. лв.) 1075 4407 4533 20592 

НПП в хил. лв. средно на едно предприятие 31,263 79,600 26,766 59,064 

НПП в хил. лв. средно на едно лице 12,375 34,360 24,536 43,656 

ПОД в хил. лв. средно на едно предприятие  31,263 80,283 28,266 59,872 

ПОД в хил. лв. средно на едно лице 12,375 34,655 25,911 44,253 

РОД в хил. лв. средно на едно предприятие  28,289 73,450 29,435 52,665 

РОД в хил. лв. средно на едно лице 11,198 31,705 26,982 38,926 

Равнище на РОД в % 90,5 92,3 110,0 89,2 

Ефективност на база ПОД/РОД в % 110,5 109,3 96,0 113,7 

Забележка: 

НПП – нетни приходи от продажби; 

ПОД – приходи от обичайна дейност; 

РОД – разходи от обичайна дейност. 
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През първите години на периода този процес е протичал с по-ниски 

темпове, но след 2007 г. това се променя в посока на ускорение. Въпреки 

това и този пазарен сегмент е засегнат от стопанската криза, обхванала 

всички сектори на националното стопанство през 2009-2010 г., когато е ре-

гистриран шок в развитието на някои основни показатели от дейността на 

извънмагазинните търговски оператори, но въпреки това те успяват сравни-

телно бързо да преодолеят предизвикателствата на новите икономически 

реалности и да оползотворят шансовете на създалата се в низходящата фаза 

на икономическия цикъл конюнктура. Последното е предоставило възмож-

ност на най-адаптивните пазарни участници да реагират чрез агресивни 

маркетингови стратегии и с решения, съобразени с ресурсните ограничения 

на участниците в търговския обмен. При това нарастванията за последния 

период (2013 г.) на годишна база маркират 116% увеличение в броя на пред-

приятията, 137% повишение в броя на заетите лица, 234% нарастване на 

нетните приходи от продажби и т.н., което е добър сигнал за подобряващата 

се конкурентна структура и разширяващ се пазар. Увеличаващата се осигу-

реност на неселението с оператори, осъществяващи търговия на дребно из-

вън магазини, може да се проследи и посредством показателя „брой пред-

приятия на 10 000 жители на областта“, който от 1 предприятие средно на 

10 000 жители през 2004 г. (458 392 жители на област Варна) достига до 8 

предприятия средно на 10 000 жители  през 2013 г., когато населението на 

област Варна е вече 474 076 души. На национално равнище получените 

оценките са съответно 2 бр. предприятия на 10 000 жители през 2004 г., ко-

гато населението на страната към 31.12 е било 7 761 049 лица и 6 бр. пред-

приятия на 10 000 жители през 2013 г., когато числеността на населението е 

7 245 677 лица. 

В сравнение с по-значимите изменения на регионално ниво в област 

Варна разрастването на националната търговия на дребно, извършвана из-

вън традиционни обекти, потвърждава, че в този пазарен сегмент съществу-

ва известна териториална неравномерност. Това състояние се потвърждава и 

от оценката за средногодишния темп на прираста, която на ниво област е в 

размер на 129,6%, а общо за страната 113,3%. При това положение в област 

Варна се е формирал комплекс от социално-икономически предпоставки, 
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стимулирал разрастването на търговския бизнес извън търговски обекти. 

Като общ ефект от това делът на предприятията на областната извънмага-

зинна търговия на дребно през 2004 г. е съставлявал 3% от националното, 

докато в края на периода той вече достига 10% или всяко едно от десет 

предприятия от този пазарен сегмент е било локализирано в област Варна. 

Това определя област Варна като един от центровете за осъществяване на 

извънмагазинна търговия на дребно, което има благотворен ефект и върху 

други икономически сектори и стопански дейности на регионално ниво. 

По отношение на заетите лица картината на развитие общо за периода 

2004-2013 г. е със сходни характеристики. На областно ниво се отчита по-

значимо увеличение от 96 заети лица през 2004 г. до 529 лица през 2013 г. 

или относително нарастване от 551%, докато общо за страната промяната е 

от 2 631 заети лица през 2004 г., до 5 910 бр. през 2013 г. или относително 

изменение от 225%. При това положение в края на периода едно от всеки 11 

заети лица в търговията на дребно, реализирана в извън търговски обекти, е 

осъществявало своята трудова активност на територията на област Варна. 

Положително оценените количествени нараствания в броя на операто-

рите и заетите към тях лица в търговията на дребно извън търговски обекти се 

проектира и в забележителното развитие при стойностните показатели, харак-

теризиращи ефектите от дейността им. Така например при развитието на нет-

ните приходи от продажби общото увеличение за 2013 г. спрямо 2004 г. на 

равнище област Варна е в размер на 1 944% при средногодишен темп на при-

раста от 139,1%, което отново е с по-умерени изяви на национално ниво от 

497% при средногодишен темп на прираста от 119,5%. В сравнителен план 

средногодишният темп на прираста на продажбите на дребно в област Варна 

от 111,7% (от 676 095 хил. лв. през 2004 г. до 1 826 235 хил. лв. през 2013 г.) 

относително изостава от по-бързото развитие на търговията на дребно, осъ-

ществявана извън търговски обекти, което е сигурен сигнал за растящата й 

популярност и предпочитание от крайните клиенти. В сравнителен план на 

национално ниво средногодишният темп на прираста на продажбите е 109% 

(от 15 881 309 хил. лв. през 2004 г. на 34 430 338 хил. лв. през 2013 г.), което 

отново е в подкрепа на извода за по-благоприятното относително развитие на 

търговията на дребно извън магазини на фона на успешното общо развитие на 
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търговията на дребно с потребителски стоки. За да се даде максимално обек-

тивна оценка на настъпилите промени в рамките на периода 2004-2013 г. е 

извършена и трансформация на нетните приходи от продажби чрез преобра-

зуването им по съпоставими цени и елиминиране на влиянието на динамиката 

на цените на национално ниво. Така посредством отчитане само на нараства-

нето в обема на продажбите отново се потвърждава положителното развитие 

на търговията извън магазини (вж. фиг. 1). 

 

 
 

Фиг. 1. Нетни приходи от продажби по съпоставими цени 

на 2004 г. = 100 в търговията на дребно извън магазини 

за Република България и област Варна за периода 2004 - 2013 г. (хил. лв.) 

 

Средногодишно нетните приходи от продажби съставляват 98% от 

приходите от дейността на предприятията, специализирани в търговията на 

дребно извън магазини, което посочва, че компаниите насочват целия си 

разполагаем ресурс към реализиране на обичайна търговска дейност, докато 
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останалите източници, които могат да им носят приходи, са по-скоро с не-

систематичен характер и са се проявили в кризисния период след 2008 г., 

което можем да тълкуваме като защитен механизъм в икономическото пове-

дение на стопанските агенти. 

Стойностният показател „нетни приходи от продажби средно на едно 

предприятие“ е комбинирана метрика за оценка на достигнатата концентра-

ция в сегмента на търговията на дребно извън магазини. В неговата динами-

ка можем да проследим процесите на окрупняване на търговията, които на 

ниво област от 31,263 хил. лв. средно за едно предприятие през 2004 г. дос-

тигат до 59,064 хил. лв. средно на едно предприятие през 2013 г.,  а това е 

относително нарастване от 189%. Съпоставен с оценките на национално 

равнище, които от 66,513 хил. лв. средно за едно предприятие през 2004 г.  

достигат до 107,77 хил. лв. средно за едно предприятие през 2013 г. или 

темп на ръста от 162%, имаме изоставане на регионално равнище, което в 

края на периода е почти двукратно (182%) в сравнение с продажбените обо-

роти общо за страната. Въпреки това агентите на извънмагазинния обмен на 

регионално ниво са успели постепенно да наваксат своето по-слабо развитие 

и да разгърнат своя потенциал. Същевременно в предкризисния период през 

2007 г. е постигната по-висока степен на конвергенция, но шоковете на сто-

панската криза след това са засегнали целия сектор, като свиването, регист-

рирано след 2008 г., не е било превъзмогнато до края на анализирания пери-

од. Това посочва, че привлекателността на обмена, извършван извън магази-

ни, непрекъснато е стимулирала насочване на ресурс в създаването на нови 

предприятия, но последното не се е съпътствало със запазване на резултат-

ността. По такъв начин можем да обобщим, че по отношение на този вид 

бизнес появата на нови пазарни участници изпреварва нарастването на про-

дажбите. На регионално ниво кризисните шокове са се проявили с най-

голям интензитет през 2009 г., 2010 г. и 2012 г., като в края на периода 

оценката на нетните приходи от продажби средно на едно предприятие не 

може да възстанови своята най-висока предкризисна стойност от 2007 г. 

(79,600 хил. лв.) и 2008 г. (85,071 хил. лв.) и е приблизително на равнището 

от 2006 г. (55,941 хил. лв.). Аналогична е картината на шоково свиване и 

опит за възстановяване и на национално равнище. 
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Сходни показания на развитие имат оценките за нетни приходи от про-

дажби средно на едно лице, посредством които можем да проследим количес-

твеното развитие на производителността на труда в търговията на дребно из-

вън магазини. За десетгодишния период (2004-2013 г.) на областно ниво ней-

ното нарастване е над три и половина пъти (352,8%) от 12,375 хил. лв. до 

43,655 хил. лв. и отново на национално равнище, въпреки по-ниското относи-

телно изменение от 221,1%, неговата стойностна величина от 33,724 хил. лв. 

през 2004 г. е превишавала 2,7 пъти тази на регионално равнище, а в края на 

периода, когато достига 74,563 хил. лв., имаме отново превишение от над 2 

пъти спрямо производителността на труда на регионално равнище. Въпреки 

тази обща тенденция през 2005 г. е отчетено обратното състояние, при което 

нетните приходи от продажби средно на едно лице от 16,721 хил. лв. за област 

Варна са с 106% над тези на национално равнище от 15,702 хил. лв. Основни-

ят фактор за това състояние е шоковото увеличение в броя на заетите лица 

през 2005 г., което на годишна база от 2 631 лица  достига до 7 111 заети лица 

или само за една година относителното изменение е 270%. 

Равнището на разходите за осъществяване на търговска дейност извън 

магазини е със средногодишно значение от 97,5%, като към началото на пе-

риода е с оценка от 90,5% (2004 г.), максимална величина, достигната през 

2010 г. от 110%, което е индикация, че в условията на низходяща вълна на 

стопанската конюнктура управлението на фирмените разходи е представля-

вало сериозно предизвикателство. Към края на периода величината на рав-

нището на разходите гравитира около и под средното и достига минимално 

значение от 89,2% през 2013 г., което е сигнал за оптимизиране на разходите 

за осъществяване на търговска дейност, свързано с усвояване на формирали 

се резерви и иновативни концепции и варианти за нарастване на продажби-

те. Последното е ключов момент при осъществяването на търговия на дреб-

но извън магазини, където креативното и творческото предприемачество се 

предпоставя от сравнително ниските разходи за стартиране на бизнес и ши-

роките възможности за достигане до потенциални клиенти. Ниската разхо-

доемкост на тази бизнес активност може да бъде предпоставка за формира-

нето на по-конкурентни крайни продажни цени, което не е резултат от пос-

тигане на икономии от мащаба и по-добри условия на размяната в сравнение 
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с търговията, осъществявана в търговски обекти и търговски вериги. Допъл-

нителното по-ниско равнище на разходите в края на периода на ниво област 

Варна (89,2%), в сравнение с оценката за сегмента общо за страната (96,5%), 

може да бъде тълкувано като индикатор за коректните решения и за управ-

ленските компетентности на местните мениджъри, проявени в условията на 

кризата, както и че приносът на регионалните оператори е бил по посока 

към общо понижение на показателя. 

На национално равнище ефективността на разходите, измерена чрез 

приходите от дейността, маркира, че компаниите от сектора покриват на-

правените за своята дейност разходи при средногодишна величина от 

106,8%. Най-високото значение от 111,5% показателят е постигал през 2004 

г., а най-ниската си оценка през 2009 г. (103,5%) и 2013 г. (103,6%). На реги-

онално ниво показателят се изменя в много по-широк диапазон от 96,0% 

през 2010 г., до 113,7% през 2013 г., което е ясен сигнал за предизвикателст-

вата, които стопанските агенти са претърпели в условията на икономическа 

криза и техните разнообразни опити за оптимизиране на оперативните раз-

ходи. Закономерно на национално ниво тези тенденции се претопяват в по-

големия брой на активните стопански агенти, което редуцира постигането на 

шокови пикове и спадове, така както това се е реализирало на областно рав-

нище. 

Изводите, които могат да бъдат формулирани въз основа на проведе-

ния анализ за извънмагазинната търговия на дребно в Република България и 

област Варна, са: 

Първо, показателите за извънмагазинната търговия на дребно на реги-

онално и на национално ниво маркират нейното общо успешно развитие. 

Второ, извънмагазинната търговия на дребно на национално ниво е 

понесла шоковите пулсации на стопанската криза с по-слабо изразен магни-

туд в сравнение с аналогичните показатели на регионално ниво.  

Допълнително сходство в развитието може да бъде потърсено и в 

свързаната с извънмагазинната търговия дейност на куриерските фирми. 

Така в контекста на основната цел на изследването то ще получи своето ло-

гическо развитие посредством анализ на състоянието и настъпилите проме-

ни в сегмента на куриерските дейности.  
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2.2. Анализ на националните и регионалните измерения 

на дейността на куриерските фирми, опериращи 

в Република България и област Варна 

За целите на статистиката куриерските услуги според Класификация 

на икономическите дейности (КИД 2008)31 са включени в раздел „Пощенски 

и куриерски услуги“, подраздел „Други пощенски и куриерски услуги“ и се 

възприема дефиницията по смисъла на закона. 

В контекста на българското законодателство куриерските услуги вли-

зат в състава на пощенските услуги, които включват:32 приемане, пренасяне 

и доставяне на пощенски пратки; приемане на съобщения, предадени във 

физическа или електронна форма от подателя, обработването и предаването 

им чрез електронни средства и доставяне на тези съобщения на получателя 

като пощенски пратки; пощенски парични преводи; куриерски услуги. 

Куриерските услуги са неуниверсалните пощенски услуги, заедно с: 

приемане, пренасяне и доставяне на пряка пощенска реклама; услугите по 

чл. 3, т. 2 (приемане на съобщения, предадени във физическа или електронна 

форма от подателя, обработването и предаването им чрез електронни средс-

тва и доставяне на тези съобщения на получателя като пощенски пратки); 

пощенските парични преводи. 

Следователно неуниверсални пощенски услуги са всички услуги по 

приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и на международни пощенски 

пратки извън обхвата на универсалната пощенска услуга. Те са услуги за 

превоз, доставка, дистрибуция, съхраняване и обработка на клиентски стоки 

или кореспонденция.  

Куриерските услуги включват пощенски пратки, като кореспондентс-

ки пратки (писма и/или пощенска карта), печатни произведения (вестници, 

периодични издания, книги, каталози, репродукции върху хартия, използва-

ни в печатарството), малки пакети до 2 кг и куриерски услуги „Дайрект 

мейл“ (пряка пощенска реклама) до 1 кг, и пощенски пратки до 10 кг. Кури-

ерска услуга е пощенска услуга с добавена стойност над универсалната пощен-

                                      
31

  Класификация на икономическите дейности (КИД 2008). София: НСИ, 2008, с. 78-80. 
32

 Закон за пощенските услуги. // ДВ, №64, 4.08.2000, изм. и доп. ДВ, №61, 25.07.2014. 
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ска услуга. Тя гарантира освен по-голяма бързина и надеждност на приемане, 

пренасяне и доставяне на пратките лично на получателя и предоставянето на 

всички или някои от следните допълнителни услуги: събиране от адреса на 

подателя; доставяне до определена дата; възможност за смяна на направление-

то и получателя в движение; уведомяване на подателя за получаването на прат-

ката; контролирано наблюдение и проследяване на пратките; персонални услу-

ги на потребителите и извършване на услугата; (по избор) по необходимия на-

чин и в необходимото време; при поискване и по договор. 

Въз основа на проведения кратък обзор на юридическите аспекти, ка-

саещи същността на куриерските услуги, ще преминем към същинската из-

следователска работа, която включва локализиране на мястото на куриерс-

ките фирми, опериращи на територията на област Варна и в България, на 

база икономически и статистически подходи.  

В страната, конкретно във Варненска област, са представени всички 

сериозни фирми, осъществяващи пощенски и куриерски дейности (ПКД) с 

международно и национално значение. Оценката на техните икономически 

показатели за периода 2004-2013 г. се базира както на абсолютни показате-

ли, така и на относителни, с оглед проследяване на тенденции в сравнителен 

план на национално и на регионално равнище (табл. 5 и табл. 6). 

По отношение на броя на предприятията с основен предмет на дей-

ност, свързан с предоставяне на пощенски и куриерски услуги, наблюдаваме 

системен ръст на интереса към тази стопанска активност, както общо за 

страната, така и на локално ниво за област Варна. Постепенно през годините 

необходимостта от навременни доставки на пратки в страната и в чужбина 

расте, повлияна от глобализацията на реалната и виртуалната икономическа 

среда и паралелно с протичането на тези процеси се интензифицира и пред-

лагането куриерски и пощенски услуги. 

Те са фокусирани към крайните и междинните клиенти, което позво-

лява на фирмите в бранша да обхванат максимален пазарен дял. Засилването 

на интереса към този вид услуги изостря и конкуренцията, като броят на 

фирмите в България нараства с приблизително седем пъти в рамките на де-

сетгодишен период, затворен в границите между 2004 и 2013 г. 
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Таблица 5 

Оценка на икономическите показатели за предприятията, 

осъществяващи пощенски и куриерски дейности (ПКД) 

в Република България за 2004, 2007, 2010 и 2013 г.33 

Икономически показатели 2004 2007 2010 2013 

Брой предприятия 106 180 470 722 

Брой заети лица  16 694 17 907 18 560 18 274 

НПП на предприятията (хил. лв.) 150 530,521 217 046,620 244 678,732 289 628,022 

ПОД на предприятията (хил. лв.)  152 530,585 221 312,308 249 852,137 304 529,121 

РОД на предприятията (хил. лв.) 142 613,987 202 946,477 237 216,655 280 663,187 

НПП в хил. лв. средно на едно 

предприятие 
1 420,099 1 205,815 520,593 401,147 

НПП в хил. лв. средно на едно 

лице 
9,017 12,121 13,183 15,849 

ПОД в хил. лв. средно на едно 

предприятие  
1 438,968 1 229,513 531,600 421,785 

ПОД в хил. лв. средно на едно 

лице 
9,137 12,359 13,462 16,665 

РОД в хил. лв. средно на едно 

предприятие  
1 345,415 1 127,480 504,716 388,730 

РОД в хил. лв. средно на едно 

лице 
8,543 11,333 12,781 15,359 

Равнище на РОД в % 94,741 93,504 96,950 96,905 

Ефективност на база ПОД/РОД в 

% 
106,953 109,050 105,327 108,503 

Забележка: 

НПП – нетни приходи от продажби; 

ПОД – приходи от обичайна дейност; 

РОД – разходи от обичайна дейност. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
33

  Данните са приведени в съпоставимост на база инфлация. 
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Таблица 6 

Оценка на икономическите показатели за предприятията, 

осъществяващи пощенски и куриерски дейности (ПКД) 

в област Варна за 2004, 2007, 2010 и 2013 г.34 

Икономически показатели 2004 2007 2010 2013 

Брой предприятия  10 14 36 56 

Брой заети лица  83 166 226 278 

НПП на предприятията (хил. лв.)  * 3 048,609 3 291,377 3 943,956 

ПОД на предприятията (хил. лв.)  * 3 058,456 3 323,237 3 979,121 

РОД на предприятията (хил. лв.) * 2 514,249 2 835,497 2 830,769 

НПП в хил. лв. средно на едно предприятие  * 217,758 91,427 70,428 

НПП в хил. лв. средно на едно лице * 18,365 14,564 14,187 

ПОД в хил. лв. средно на едно предприятие  * 218,461 92,312 71,056 

ПОД в хил. лв. средно на едно лице  * 18,424 14,705 14,313 

РОД в хил. лв. средно на едно предприятие * 179,589 78,764 50,549 

РОД в хил. лв. средно на едно лице  * 15,146 12,546 10,183 

Равнище на РОД в % * 82,472 86,149 71,775 

Ефективност на база НПП/РОД в % * 121,645 117,201 140,567 

Отн. дял в % на бр.на предприятията в об-

ласт Варна в общия бр. на предприятията, 

осъществяващи ПКД за България 

9,434 7,778 7,660 7,756 

Отн. дял в % на бр. на заетите в предприя-

тията в област Варна в общия бр. на заетите 

в предприятията, осъществяващи ПКД в 

България 

0,497 0,927 1,218 1,521 

Легенда: „*“ – липсват данни от НСИ. 

Забележка: 

НПП – нетни приходи от продажби; 

ПОД – приходи от обичайна дейност; 

РОД – разходи от обичайна дейност. 

 

По отношение на заетия трудов ресурс не се отчита същият устойчив 

ръст, както в броя на предприятията, което е показателно за интензивност на 

растежа, основан на прилагането на актуални технически средства, които 

игнорират в някои области на дейността необходимостта от човешка намеса. 

Подобно твърдение се доказва и от показателите за акумулирани НПП сред-

                                      
34

  Данните са приведени в съпоставимост на база инфлация. 
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но на едно лице. Те очертават възходяща крива на развитие в динамичен 

план и от нива 9,017 хил. лв. (2004 г.) достигат до 15,849 хил. лв. в края на 

периода общо за страната. 

Конкретно за Варна следва да отбележим, че по този показател трен-

дът има обратна посока на развитие и НПП средно на едно лице, заето в 

предприятие, осъществяващо ПКД, намалява с 22,750% в края на периода 

спрямо 2007 г. Паралелно с това средният брой заети се редуцира и от приб-

лизително 8 души в началото на периода достига до 5 през 2013 г., което е 

много под средната заетост в бранша за страната (25 души на средно на едно 

предприятие), но намаляват и РОД средно на едно лице. Тази динамика в 

развитието по отделни абсолютни показатели следва да се обвърже с отно-

сителни измерители, за да се конкретизира тяхната оценка на фирмено рав-

нище.  

В тази връзка следва да отбележим, че повишаването на броя на пред-

приятията, ангажирани с предоставянето на пощенски и куриерски услуги, 

води до намаляване на НПП средно на едно предприятие или измерен в 

цифри този спад за България възлиза на приблизително 3,5 пъти, а за Варна 

гравитира около 3 пъти. На тази основа може да се твърди, че в резултат на 

действието на конкурентните сили на пазара се преразпределя потребител-

ският ресурс между по-голям брой участници и на практика може да се 

очаква понижаване на икономическия резултат на юридическите субекти, 

предоставящи куриерски услуги. Този факт обаче не ни дава основание да 

очакваме спад на интереса и оттегляне на фирми от сектора, понеже не се 

отчита липса на реален паричен еквивалент, който да компенсира направе-

ните разходи, тъй като показателите за ефективност отчитат ръст за фирмите 

във Варненска област от 18,922 % през от 2013 г. спрямо 2007 г., изчислен 

на база ПОД и разходи от обичайна дейност (РОД) на едно предприятие. 

В национален мащаб диаграмата на ефективността по този показател 

чертае развитие, повлияно от флуктуации в границите на 4,797%, но през 

2013 г. достига най-високи нива от 108,503%, което е значително под изме-

рените резултати за фирмите от област Варна. 

Следователно, можем да твърдим, че фирмите на регионално ниво в 

област Варна постигат по-високи икономически резултати при влагането на 
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по-малко финансови ресурси в сравнение с общите оценки за страната, тъй 

като техните ПОД бележат спад с по-бавни темпове и ръст с по-бързи тем-

пове спрямо тези на РОД при верижна основа (фиг. 2 и табл. 7) и логично 

този факт определя икономическата ефективност на нива над 100%, тоест 

единица разход осигурява повече от единица ефект за едно предприятие. 

Фиг. 2. Верижен темп на снижение/увеличение на ПОД и РОД 

на предприятията, осъществяващи ПКД в област Варна, 

за периода 2008 - 2013 г. 
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При оценката за дейността на предприятията, осъществяващи ПКД на 

територията на област Варна, резултатите отчитат икономия, като единстве-

но през 2009 г. наблюдаваме увеличение на разходите на верижна основа и 

респективно реализиран преразход (вж. фиг. 3).  

 

Фиг. 3. Реализирана икономия/преразход в хил. лв. от предприятията, 

осъществяващи ПКД в област Варна за периода 2008-2013 г. 

Това е следствие от фиксираното най-високо равнище на разходите от 

87,215% през изследвания период, но през останалите години неговите 

стойности се редуцират и през последната 2013 г. се достига до 71,775%, 

което от икономическа гледна точка е положителен индикатор, отразяващ 

редуцирането на разходите на 100 лв. приходи. 

Въз основа на проведения анализ за дейността предприятията, осъщест-

вяващи ПКД, опериращи в Република България и на територията на област 

Варна, могат да бъдат формулирани следните изводи: 

Първо, както на национално, така и на регионално равнище в рамките 

на изследвания период нараства броят на предприятията с предмет на дей-

ност предоставяне на пощенски и куриерски услуги, което е повлияно от 

повишаване на необходимостта от навременни доставки на пратки в страна-

та и в чужбина.  

Второ, куриерските фирми в област Варна могат да бъдат определени 

като икономически по-ефективни в сравнение с операторите на национално 

ниво, което ги прави конкурентоспособни на пазара и им позволява адап-
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тивно развитие в съвременните условия на преориентиране към модерни 

подходи на обслужване. 

Обзорът в динамиката на развитието на основните икономически по-

казатели от активността на бизнес единиците в извънмагазинната търговия 

на дребно, куриерските и пощенски дейности показва: 

Първо, на национално и на регионално равнище е установена висока 

степен на еднопосочност и сходство в линията на тяхното изменение. В под-

крепа на позицията за корелационната им обвързаност установяваме нали-

чие на идентичност, изразена по отношение както на увеличението в броя на 

функциониращите предприятия, така и по отношение на основните ефекти 

от тяхната дейност. 

Второ, извънмагазинната търговия на дребно и куриерските дейности 

са засегнати от низходящата фаза на икономическия цикъл в по-висока сте-

пен на регионално ниво и в по-ниска на национално равнище. 

В този контекст са очертани и някои възможности за развитие пред из-

вънмагазинната търговия в тясна взаимовръзка с куриерските фирми. 

 

Глава трета. Възможности за развитието пред извънмагазинната 

търговия и куриерските услуги 

 

3.1. Възможности за развитие пред извънмагазинната търговия 

Като възможно направление на развитие ще определим, че много често, 

когато един агент на обмена първоначално позиционирал се на пазара под 

извънмагазинна форма на търговия се утвърди, той формира портфейл от 

последователи и лоялни клиенти. За да удовлетвори в по-голяма степен тех-

ните потребителски предпочитания и очаквания, както и за да подобри комп-

лексността на обслужването, може да развие своя бизнес и да открие предста-

вителни или традиционни физически търговски обекти. Следователно алтер-

натива на успешното бъдещо развитие е извънмагазинните търговци да раз-

ширят своята дейност и като конвенционални търговци. Пример за това могат 

да бъдат търговските обекти на занимаващата се с телемаркетинг компания 

„Топ Шоп“, които се позиционират в търговско-развлекателни центрове от 

типа „мол“ или в деловите части на населените места. Друг пример е компа-
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нията, използваща метода на мрежовия маркетинг „Орифлейм“, която раз-

пространява своите продукти посредством поръчки чрез каталог. Понастоя-

щем фирмата предлага възможност за онлайн поръчки. Подобна пазарна стра-

тегия позволява „търговецът да запази своята клиентска база, но просто да 

предложи много по-удобна форма за обмен на съществуващите си клиенти“36. 

Също така, ако определени продукти са били разпространявани един-

ствено и основно посредством традиционна магазинна търговия и постепен-

но това им предлагане е било разширявано с помощта на извънмагазинни 

форми на търговия, то днес новите форми на търговски обмен изцяло доми-

нират над определени продуктови сегменти (софтуер, музикално и видео 

съдържание, електронни вестници и книги и др.). 

Поради своята специфика за извънмагазинно предлагане на продукти в 

повечето продажбени ситуации (електронна, каталожна, хоумшопинг и т.н.) 

продуктовата оферта е безналична или виртуална. По този начин извънмага-

зинната търговия е подходящ канал за пазарно тестване на нови или подоб-

рени продукти. При тази форма на обмен рисковете, поемани от агента на 

размяната, могат да бъдат добре управлявани, защото в общия модел на раз-

мяната производителят трансферира риска, свързан с продукта към агента 

на обмена, откъдето евентуалните проблеми, произтичащи от маркетингово-

то позициониране и рисковете на реализацията, се поемат от търговеца. При 

търговията, осъществявана извън търговски обекти, пазарната оферта може 

да бъде изцяло виртуализирана. При такава ситуация, ако се формира реално 

потребителско търсене, то ще бъде задоволявано с договорено и прието от 

потребителя забавяне във времето, което е ангажирано с необходимото вре-

ме за изпълнение на поръчката и доставката на продукта. 

Като визия за бъдещето разширяването на сегмента на търговията на 

дребно, осъществявана извън магазини, ще се катализира от измеренията на 

удобствата, които търсят потребителите и които непрекъснато нарастват. Те 

ще бъдат в основата на конкурентните предимства и основно онези, обвър-

зани с мястото и времето за осъществяване на продажбен контакт, но също 

така и по отношение на продуктовото разнообразие, ценовите условия, бога-

тия информационен обмен и т.н.  

                                      
36

  Varley, R. Цит. съч., с. 201. 
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Така, по отношение на възможностите и предизвикателствата за фор-

миране и устойчиво развитие на измеренията на удобствата, значителен по-

тенциал за непрекъснато усъвършенстване предоставя електронната търго-

вия. Нейното възходящо развитие през последните години в най-голяма сте-

пен е насочено към изграждането на интегриран пазар за доставки на колет-

ни пратки. Съгласно изготвената от Европейската комисия „Съгласувана 

уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за електронна-

та търговия и интернет услугите“ изграждането на надеждни и ефективни 

системи за заплащане и доставка на закупените през глобалната мрежа сто-

ки е откроен като един от петте основни приоритета за развитието на е-

търговията до 2015 г.37 В уредбата усъвършенстването на методите за из-

вършване на плащанията и начините на доставка са изведени на преден 

план, заедно с подобряване на защитата на потребителите, по-ефективно 

решаване на споровете и по-широкото използване на високоскоростни мре-

жи. Сред изброените приоритети „Доставките са от основно значение, тъй 

като съществено улесняват електронната търговия и са важен фактор за из-

граждане на доверието между търговците и потребителите“38. В тази връзка 

следва да се обърне по-голямо внимание на това, потребителите да получат 

лесно своята покупка, извършена онлайн, да платят разумна цена за нейната 

доставка, без прекомерно забавяне и запазване на целостта и свойствата на 

продукта. Предоставянето на различни възможности за избор на време и 

място при доставяне, както и поемането на отговорността за откраднати, 

повредени или загубени пратки, има съществена роля за увеличаване на 

обема на електронните продажби и повишаване на доверието в онлайн по-

купките. 

За да се изясни детайлно значението на доставките за успешното раз-

витие на електронната търговия, е целесъобразно да се откроят най-важните 

                                      
37

  A coherent framework for building trust in the Digital Single Market for e-commerce and 

online services. Brussels: European Commission, 2011, p. 11. <http://ec.europa.eu/internal 
_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_en.pdf> (25.09.2014). 

38  Green Paper. An integrated parcel delivery market for the growth of e-commerce in the EU. 
Brussels: European Commission, 2012, p. 2. http://ec.europa.eu/internal_market/ 
consultations/docs/2012/parcel-delivery/121129_green-paper-parcel-delivery_en.pdf  
(27.09.2014).  
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характеристики на онлайн търговията, които намират отражение в дейността 

по придвижване на закупената по интернет стока до крайния потребител. 

Колкото по-висока е степента на адаптивност на доставката към специфика-

та на електронната транзакция, толкова повече начинът за извършване на 

доставката съдейства за ефективно осъществяване на обмена и повишаване 

на удовлетвореността на участниците в сделката. Поради тази причина се 

наблюдават съществени подобрения в дейността и въвеждане на различни 

иновативни характеристики от предприятията, предлагащи пощенски и ку-

риерски услуги. 

Една от особеностите на онлайн търговията е, че ежедневно се прие-

мат множество поръчки от отделни потребители, което изисква организира-

нето на доставката на голям брой малки по обем пратки с различна дестина-

ция. С всяка изминала година те постоянно нарастват, което налага осигуря-

ването на съответен транспорт и подходящо групиране на пратките по тери-

ториален признак, за да се оптимизират транспортните разходи. Посочените 

обстоятелства намират пряко отражение върху цената на продукта, плащана 

от клиента. Е-търговците включват допълнително към стойността на покуп-

ката и цената на услугите, свързани с доставката, която се поема от онлайн 

купувача. В този аспект значението на доставките се отнася до това, че те се 

явяват важен фактор при формиране на крайната продажна цена на стоката. 

Извършените проучвания и направените на тяхна основа анализи поз-

воляват да се откроят следните няколко по-важни обобщения за развитието 

на националната и регионалната търговия на дребно извън магазини: 

� Протичащите на национално и на регионално равнище процеси 

имат голямо сходство в посоката на своето развитие, но като интензивност 

са по-ясно изразени на областно ниво, с по-високи възходящи и низходящи 

темпове за всички изследвани икономически показатели. 

� Структурните показатели за бизнес динамиката на предприемачес-

ката активност в търговията на дребно извън търговски обекти ясно означа-

ват нейното възходящо развитие и популяризиране. Броят активни стопанс-

ки агенти и заети лица са били по-слабо са засегнати от низходящата кри-

зисна фаза на икономическия цикъл. 
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� Неблагоприятната стопанска конюнктура след 2008 г. засяга целия 

сектор, но в по-значителна степен локализираните на регионално ниво тър-

говски оператори. 

Това изследване не може да формулира еднозначни крайни отговори, а 

по-скоро допринася с коментар към дискусията за огромното развитие на 

извънмагазинната търговия и на нейния сериозен бъдещ потенциал. Разно-

образието от форми на извънмагазинен търговски обмен е недвусмислено 

потвърждение за предприемаческия капацитет на тази форма на продуктова 

дистрибуция и широките възможности за формиране на трудова заетост. 

3.2. Възможности за развитие пред куриерските фирми 

Действащите пазарни механизми налагат фирмите от всички сектори 

на икономиката да търсят предимства, основани на иновативни подходи в 

обслужването, на принципно нови продукти и услуги, полезни за клиентите. 

В тази връзка куриерските фирми трябва да обмислят конкурентни страте-

гии в унисон с актуалната визия на обществото за отговорни и ефективни 

участници в стопанските процеси. 

Потенциален източник на конкурентно предимство пред куриерите раз-

крива продуктовата диференциация, която на практика предполага да бъде 

разработена и правилно представена пазарна оферта, по-привлекателна за 

определена целева група от потребители, като продуктът или услугата се раз-

граничава в съзнанието на клиента от конкурентните аналози на пазара. В 

тази насока куриерите могат да обмислят при формиране на продуктовия си 

портфейл да разширят обхвата на услугата „наложен платеж“, като предоста-

вят и възможност за поемане на финансов ангажимент, свързан с кредитиране 

на получателя на пратката при декларирано желание от негова страна. На 

практика въз основа на сключен между двете страни договор куриерската 

фирма се явява в ролята на кредитор, който акумулира приходи от лихви. 

Тази финансова инициатива ще ускори стопанския оборот и ще пови-

ши нивата на икономическа активност на фирми, които срещат проблем с 

ликвидността, и е лост, който ще позволи на куриерите да разширят обсега 

на своята дейност в условията на относителна пазарна пасивност. Вариант за 

адекватно конкурентно позициониране в сектора на куриерските услуги раз-
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крива и специализацията като стратегия за фокусиране на сравнително ви-

сок относителен дял от стопанската дейност върху конкретен сегмент от 

клиентската аудитория, например: за фирми от сектора на лекарствените 

продукти и медицинските изделия, за електронни магазини със специфично 

продуктово предлагане, което изисква осигуряване на определени условия 

при транспортирането, съхранението и манипулирането на пратките и пр.  

Този подход предполага да се оцени потенциалът на избраната гру-

па/групи клиенти, за да бъде икономически обосновано решението за кон-

центриране на усилия в тази насока. За целта следва да бъдат систематизи-

рани данни: за честотата на използване на куриерските услуги, за равнището 

на лоялност, за обема на потенциалните пратки, за относително постоянните 

отправни дестинации, за предпочитанията по отношение на времевия диапа-

зон за изпълнение на услугата и респективно за приоритета на икономич-

на/обикновена/експресна услуга, за склонността към допълнително запла-

щане на услуги, свързани с вземане или доставяне от и на адрес с фиксиран 

час, за необходимост от куриер в почивни и празнични дни, за изисквания 

към транспортните средства, складовите пунктове, манипулационната тех-

ника и опаковките във връзка със съхранението на количествените и качест-

вени характеристики на пратките и пр. 

Ако избраната аудитория проявява интерес към услугите с добавена 

стойност, това ще е основание за технологична интеграция на куриерските 

фирми с избраните клиенти и за повишаване на нивата на удобство по време 

и място, чрез разширяване на мрежата от обекти и/или удължаване на ра-

ботния ден. Процесът на териториално насищане може да бъде интензифи-

циран на принципа на франчайзинга, който позволява максимално прибли-

жаване до клиента без инвестиционна активност от страна на куриерската 

фирма франчайзингодател.  

Възможностите за стабилно развитие на куриерските фирми, обвързани 

със стремежа им към формиране на постоянен потребителски кръг на техните 

услуги, могат да бъдат свързани и с осигуряване на договорености с утвърде-

ни електронни магазини, телевизионни и каталожни търговци, които да пос-

тавят ограничителни условия по отношение на избора от страна на своята 

клиентела, като фиксират доставчика на куриерски услуги при по-благо-
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приятни условия спрямо останалите участници на пазара. Важен момент при 

осъществяването на куриерската дейност е прилагането на комбинативен 

подход при организацията на общата логистична дейност и в частност на 

транспорта. Фирмите биха могли да декларират по-високи нива на доверие 

към своите клиенти и на тази основа да им предоставят информация относно 

вариантите, които предлагат за реализиране на превоза на конкретни пратки, 

които са особено важни за тях. Фактът, че клиентът има право да участва при 

този избор, ще рефлектира позитивно върху нивата на неговата удовлетворе-

ност и потребителска лоялност. Подходът е адекватно приложим главно по 

отношение на юридическите лица, предвид присъщата за тях по-голяма ин-

тензивност на движение на пратките в сравнение с физическите лица, за които 

потребностите от куриерски услуги имат по-скоро случаен характер. 

Запознаването на клиента, при желание от негова страна, с потенциала 

на комбинативните решения между различните транспортни варианти ще му 

разкрие възможност за пряко участие при вземането на решения относно 

принципа при осъществяване на организацията на процеса. На тази основа 

може да бъде извършена самостоятелна преценка на вариантите, които съ-

ществуват за елиминиране на недостатъците, характерни за отделните кон-

венционални видове транспорт, които могат да бъдат компенсирани с пре-

димствата от съчетаването на две или повече транспортни алтернативи. Като 

резултат може да се получи баланс между качеството на обслужването и 

цената на куриерската услуга в следствие от намиране на правилната ком-

бинация между комплекса от операции, включени в логистичната верига в 

унисон с желанието на клиента и оптимизирането на транспортните разходи. 

Екипната работа при вземането на решения и фактът, че куриерската 

фирма се възползва от предимствата на иновативните подходи при органи-

зацията на логистичните процеси, каквито са например смесените и комби-

нираните превози, са предпоставки за формиране на лоялна група клиенти. 

Те от своя страна могат да споделят и популяризират пред своите партньори 

практиката за съчетаване на предимствата на аутсорсинга с възможността 

при желание от страна на клиента да упражни правото си да участва при 

вземането на решения, свързани с превоза на пратки, отличаващи се с висо-

ки нива на значимост при оптимални разходни равнища.  
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Модерните общества налагат обслужването да се подчинява на нови 

параметри, които целят да повишат удовлетвореността на клиентите при 

спазване на принципите за устойчиво развитие. Множеството от параметри, 

което диктува промените в куриерския бизнес, фокусира усилията към ре-

дица традиционни и иновативни решения, поставящи в центъра на внимани-

ето клиентската аудитория. Такива практики са актуални още през 80-те 

години на XX век, когато във Великобритания и Ирландия куриерските 

фирми работят с велосипедни пратеници в градовете39, което е в унисон със 

съвременните ангажименти на обществото към бъдещите поколения и при-

родата, популярни като зелена икономика. Интересна идея, която може да 

намери приложение в областните центрове, а и на част от териториите на 

областите в страната, до които има осигурен редовен градски транспорт, е 

свързана с възможностите да се приложи още една екологична алтернатива 

при осъществяване на куриерските услуги от почасово зает персонал, 

включващ предимно ученици и студенти. Това е алтернативата пратките да 

достигат до своя получател с куриери, използващи обществен транспорт. 

Този вариант за обслужване е приложим при наличие на реално функциони-

ращ интегриран градски транспорт, опериращ в условията на адекватно из-

градена инфраструктура и информационна осигуреност чрез мобилно при-

ложение, което позволява проследяване на активния подвижен състав в ре-

ално време и фиксиране на времевите диапазони и отклоненията от редов-

ните разписания, както при закъсненията, така и в случаите на ранно преми-

наване през местата за изчакване на превозните средства. За куриерите е от 

значение да се конкретизира точният момент, в който автобусът ще премине 

през избрания пункт и на какво разстояние отстои от него в даден момент. 

Допълнително трябва да е осигурен достъп до цялото разписание на всички 

линии, като са фиксирани точни часове, отнасящи се за всяка спирка, което 

ще позволява на куриерите да се запознаят предварително с него, да си кал-

кулират необходимото време за достъп до пунктовете, да си съставят марш-

рути и в обратна връзка с получателя на пратката да го известят за часа на 

пристигане. Важно предимство на мобилното приложение ще бъде и опция-

                                      
39  Fincham, B. Bicycle Couriers in the 'New' Economy. // Cardiff Working Paper Series, 

№46, 2004, p. 5-6. 
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та за очертаване на маршрут по зададени начален и краен пункт при посоч-

ване на параметрите: номер на линията, време за пътуване, необходимост от 

прикачване, пункт за осъществяване на прикачването, цена на билета. 

Възможности за развитие пред куриерските фирми са разкрити в след-

ните основни направления: 

Първо, възможности могат да се търсят във връзка с разширяване на 

продуктовия портфейл, като се обмисли услугата „наложен платеж“ да 

включва и поемане на някои финансови ангажименти от страна на куриерс-

ката фирма, прилагане на стратегия на специализация в обслужването на 

конкретен сегмент от клиентите, обвързване с утвърдени електронни мага-

зини, прилагане на комбинативен подход при организацията на логистична-

та дейност и в частност на транспорта и възможност за участие на клиента 

при вземане на решения. 

Второ, прилагане на съвременните екологично ориентирани практики 

в обслужването на клиентите с куриери на велосипеди или такива, използ-

ващи услугите на обществения транспорт.  

Прилагането на отговорни подходи при осъществяването на дейността 

е решение, което може да се окаже и икономически ефективно, с оглед 

привличане вниманието на клиентите и възможността за отвоюване на тях-

ната лоялност при предоставяне на качествена услуга от мотивиран персо-

нал. 

Заключение 

В променящия се свят физическите и юридическите лица формират 

сложни икономически взаимоотношения, които налагат траен диалог между 

страните, основан на принципите на справедливост, лоялност и толерант-

ност с цел постигане на баланс между качество и цена на продуктите и услу-

гите, обект на размяна. Към постигането на такъв равновесен модел, защи-

таващ интересите на всички пазарни участници, се концентрират и извънма-

газинните търговски формати и фирмите, осигуряващи куриерски услуги. 

Системното предлагане на желаното ниво на обслужване при обосновани 

разходи е реална предпоставка за сериозно пазарно присъствие в условията 

на интензивна конкуренция. При това положение постигането на стабилно 
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нарастване на икономическите измерения от активността на стопанските 

агенти с предмет на дейност извънмагазинна търговия на дребно и куриер-

ски услуги  ще се реализира при трайното проявление на обща икономичес-

ка стабилизация и значимо нарастване на онези стопански фактори с прос-

тимулиращо въздействие върху търговския оборот и крайното потребление. 

Съвременното общество създава нови потребности от материални бла-

га и услуги и трайно налага тяхното присъствие, мотивирано от възмож-

ността за алокация на финансов ресурс в реални и виртуални измерения при 

нисък разход на време и удобство за клиента. Този потенциал формира ниша 

и за фирмите от куриерския бранш, които значително разширяват периметъ-

ра на стопанската си дейност през последните години.  

В хода на разработката бяха поставени няколко акцента по отношение 

на особеностите и актуалните измерения на извънмагазинната търговия и на 

куриерската дейност на национално и на регионално равнище. По-важните 

от тях са: 

1. Извънмагазинните форми на търговия на дребно са бизнес модел, с 

чиято помощ може да се осъществи успешна реализация на широко разно-

образие от стоки и услуги, което през изминалите години се задвижва от 

усложняването на стратегиите за продуктова реализация и безпрецедентното 

развитие на комуникационната техника и информационните технологии. 

2. В хода на анализа положително оценените количествени нараства-

ния в основни параметри от статистиката на операторите и заетите към тях 

лица в търговията на дребно извън търговски обекти потвърждават растяща-

та й популярност и предпочитание от крайните клиенти, което налага изво-

да, че извънмагазинната търговия ще продължи да се развива в измеренията 

на онези разновидности, осигуряващи удобствата, които търсят потребите-

лите, изразени основно по отношение на мястото и времето за осъществява-

не на търговския обмен. 

3. Систематизирани са важни особености на куриерската дейност, 

свързани с влиянието върху социалната ефективност за крайните потребите-

ли като резултат от комплексното влияние на извънмагазинната търговия и 

куриерските услуги, създаването на определен комфорт за организираните 

клиенти при движението на материални потоци, отговарящи на определени 
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параметри, разкриване на ролята на куриерите като свързващо звено на вхо-

да и изхода на системата, за налагането на аутсорсинг решения и за развити-

ето на франчайз бизнес формата. 

4. Проследяването на развитието на икономическите показатели на ку-

риерската дейност в динамичен план на национално и на регионално равни-

ще локализира параметрите на ефективността, които в мащабите на нацио-

налната и регионалната икономика са подчертано положителни и бяха от-

кроени като основа за прилагане на модерни подходи при обслужването на 

клиентите. 

Избраната тематика за изследване на извънмагазинната търговия и ку-

риерските услуги като елемент на националните и регионалните измерения 

на търговията и транспорта е с подчертано широк обхват и определя въз-

можности за бъдещи научни разработки в тази насока.  
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Abstract 

Non-store retailing, the courier and postal services are all important elements of the 

national and regional dimensions of trade and transport and are closely interconnected, 

particularly in the context of e-commerce, which is developing at the fastest rate under 

conditions of a global economic and social integration of society. 

On that basis there arises the idea of a theoretical overview of non-store retailing in 

order to reveal its nature and types, as well as systematize certain peculiarities characteristic of 

the courier and postal services and localize their importance. The theoretical formulations in 

the outlined fields are projected in a real environment by means of official statistical data at 

the regional and national level, which allows the authors to reveal topical issues, to 

systematize possibilities for their resolution and to lay down guidelines for development to the 

modern non-store traders and their partners represented by the courier service companies. 

Keywords: non-store retailing, e-commerce, courier services, postal services. 
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Zusammenfassung 

Der Einzelhandel außerhalb von Verkaufsräumen und der Boten- und Postdienst sind 

wichtige Elemente des Handels und des Verkehrswesens in deren nationalen und regionalen 

Dimensionen und sind miteinander eng verbunden, besonders im Kontext des elektronischen 

Handels, der sich in schnellstem Tempo unter den Bedingungen der globalen wirtschaftlichen 

und sozialen Integration der Gesellschaft entwickelt. 

Auf dieser Grundlage entsteht die Idee, eine theoretische Übersicht des Einzelhandels 

außerhalb von Verkaufsräumen zu machen, um dessen Wesen und verschiedene Arten zu 

erläutern, sowie auf einige Besonderheiten des Boten- und Postdienstes und deren lokale 

Bedeutung hinzuweisen. Die theoretischen Ansätze werden projiziert in eine reale Umgebung 
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mithilfe von offiziellen statistischen Abgaben auf regionaler und nationaler Ebene; das 

ermöglicht den Autoren auf aktuelle Probleme und Möglichkeiten für deren Überwindung 

hinzuweisen und Entwicklungsmöglichkeiten zu zeigen, die dem modernen Einzelhandel 

außerhalb von Verkaufsräumen und seinen Partnern, den Kurierdiensten, zur Verfügung 

stehen. 

Schlüsselworte: Einzelhandel außerhalb von Verkaufsräumen, elektronischer Handel, 

Botendienst, Postdienst. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕМАГАЗИННОЙ 

ТОРГОВЛИ И КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ 

И ОБЛАСТИ ВАРНА 

Доц. д-р Донка Желязкова, 

доц. д-р Михал Стоянов, 

гл. асс. д-р Десислава Гроздева 

Резюме 

Внемагазинная розничная торговля, курьерские и почтовые услуги являются 

важными элементами национальных и региональных измерений торговли и транспорта 

и тесно связаны между собой, в особенности в контексте электронной торговли, которая 

развивается ускоренными темпами в условиях глобальной экономической и социальной 

интеграции общества. 

На этой основе возникает идея теоретического обзора внемагазинной розничной 

торговли, с учетом раскрытия ее сущности и видов, а также систематизации некоторых 

особенностей, присущих курьерским и почтовым услугам, и локализации их значения. 

Теоретические постановки в заданных направлениях спроектированы в реальной среде 

с помощью официальных статистических данных на региональном и национальном 

уровнях, что позволяет авторам раскрыть актуальные проблемы, систематизировать 

возможности их преодоления и определить перспективы развития перед современными 

работниками внемагазинной коммерции и их партнерами в лице курьерских фирм. 

Ключевые слова: внемагазинная розничная торговля, электронная торговля, 

курьерские услуги, почтовые услуги. 
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Въведение 

Трудно бихме могли да си представим съвременната 

икономическа наука без използването на математически 

модели, разработени за проверка или илюстрации на хипо-

тези, и в крайна сметка за придобиване на някаква очаква-

на полезност1. Мнениетo на редица учени икономисти2 е, 

че вероятността за признаване на която и да е нова иконо-

мическа концепция едва ли не в решаваща степен зависи 

от това доколко тази концепция допуска математическа 

формализация, доколко е интересен използваният при това инструментари-

                                      
1
  Полезността е икономическа категория, характеризираща „изгода, породена от спо-

собността на благата да задоволяват човешките потребности“. Вж. Икономическа ен-

циклопедия. София: Наука и изкуство, 2005, с. 606. Предмет на изучаване в теорията 

на полезността се явяват елементарните отношения за предпочитане в множеството 

от алтернативни решения. Фишберн, П. С. Теория полезности для принятия решений. 

Москва: Наука, 1977, с. 352. 
2
  Вж. напр. Backhouse, R. E. If Mathematics Is Informal, The Perhaps We Should Accept 

That Economics Must Be informal Too. // Economic Journal, 1998, Vol. 108. №451, pр. 

1848-1858; Grubel, H. G., L. A. Boland. On the Effective Use of Mathematics in 

Economics. // Kyklos, 1986, Vol. 39. №39, pр. 419-442; Mirowski, P. The When, the How 

of Mathematical Expression in the Hiustory of Economic Analisis. // Journal of Economic 

Perspectives, 1991, Vol. 5. №1, pр. 145-158; Mc Closkey, D. N. Rhetoric and Persuasion 

in Economics. Brighton: Wheatsheaf, 1994, Ch. 9; Миркович, К. Утвърждаване на сис-

темния подход в икономическата теория. // Икономическа мисъл, 2006, №5, с. 69. 
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ум и в каква степен впечатляват получените при използването на математи-

ческия модел резултати. Тези становища се подкрепят още и от Ш. Доу 

(професор от икономическия факултет на университета в Стирлинг в Анг-

лия), който посочва, че „математическата интерпретация на икономическите 

идеи се явява най-удобен начин за предаване и излагане на едни или други 

концепции“3. Още по-силна е позицията на академик Кендеров, който отсто-

ява тезата: „Математиката е удобна, проста среда, в която могат да се моде-

лират същностни характеристики на процесите и явленията (в т.ч. и на ико-

номическите – б.а. Р. Н.). В това е силата й и за да се разбере характерът на 

изследваните явления, много често е целесъобразно да се направят значи-

телни опростявания. Тогава истинската природа на дадено явление или про-

цес може да изпъкне по-релефно и то по-лесно се поддава на изучаване. Ма-

тематиката е изключително удобна среда за извършване на такива опера-

ции“4. 

Свидетели сме на това как през втората половина на XX век в теоре-

тичната част на икономическата теория настъпват особени промени, при 

това основно в нейната методология. Бурно се развиват нови сектори в ико-

номиката, свързани преди всичко с нематериалната сфера – икономика на 

знанието, икономика на изследванията, нова икономика и др. подобни. В 

тази нова среда проблемът вече не е в конструирането на някакви формални 

статистически или математически модели, а в предлагане на съвременен 

икономически анализ, използващ модерни усъвършенствани програмни 

средства, позволяващи на теоретици и на практици да видят не множество 

от цифри, а скрити зад тях закономерности и факти. 

Сега математическото моделиране следва да се възприема като едно от 

предизвикателствата в резултат от промените, протичащи в развитите стра-

ни при прехода към икономика на знанието, от нарастващата роля на висо-

ките технологии, а също от по-високата оценка на човешкия капитал. Спо-

ред професор Миркович: „Необходимостта от математическо моделиране на 

                                      
3
  Доу, Ш. Математика в экономической теории: теоретический и методический анализ. 

// Вопросы экономики, 2006, № 7, с. 53. 
4
  Цит. по Кендеров, П. Връзката между отделните неща много често минава през ма-

тематиката. // Науката – новите тенденции. София: Свят, 2001, с. 125. 
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настоящия етап от историческото развитие произтича от изключителната 

сложност на количествените зависимости и на качествените съотношения в 

икономиката на различните равнища на нейната организация, сложност, 

която се разширява и задълбочава в условията на съвременната техническа и 

технологична революция. Това налага използването на адекватен инстру-

ментариум, какъвто е този на математическото моделиране“5. В духа на това 

можем да изкажем мнението, че в условията на все по-увеличаващите се 

мащаби на глобализация и задълбочаващи се количествени натрупвания в 

нашето съвремие от особена значимост е умелото използване на модерен, 

актуален и бързо адаптивен математико-статистически апарат и възможнос-

тите на постиженията в областта на компютъризацията за поддържане на 

висококачествено обслужване и задоволяване на нарастващите потребности 

на потребителите, както и намаляване на рисковете от възникване на иконо-

мически, финансови и политически кризи. 

За разрешаване на редица практико-икономически проблеми се налага 

да бъдат конструирани адекватни математически модели с цел постигане на 

оптималност по предварително формулирани критерии. Много често е целе-

съобразно целевата функция, изразяваща критерия, да бъде частно на две 

функции, т.е. критерият има относителен характер. До такива модели се 

достига, ако например целта е да се постигне минимална себестойност при 

производството на някакъв продукт, при разпределение на превозни средст-

ва по различни маршрути, при максимизиране на рентабилност и редица 

други практически задачи. 

В много от случаите се достига до задачата на дробно-линейното опти-

миране (ЗДО) или още т.нар. задача на хиперболичното оптимиране (ЗХО)6. 

В тази студия се отстоява тезата, че все още теоретично-мето-

дологичната основа на дробното-линейното оптимиране се нуждае от до-

пълнение, обогатяване и приспособяване за осъществяване на конкретни 

изследвания в областта на икономиката и управлението. 

                                      
5
  Цит. по Миркович, К. Икономическата система. Том първи. София: Тракия-М, 2008, 

с. 265. 
6
  Тъй като графиката на дробно-линейната функция е хипербола, то тези функции се 

наричат още хиперболични. 
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Обект на разглеждане в студията е задачата на дробно-линейното оп-

тимиране, а предметът на изследване са теоретико-практическите аспекти 

на тази задача. 

Целта е, на базата на формулирани и доказани твърдения, да се напра-

вят някои допълнения към теоретичните основи на хиперболичното оптими-

ране и да се предложат методи за решаване на конструираните модели. 

За постигане на така поставената цел се решават следните основни за-

дачи: 

1. Дефинирани са понятията „модел“ и „метод“ и е предложена кла-

сификация на типовете оптимизационни задачи. 

2. Формулирани и доказани са свойства, допълващи теорията на хи-

перболичното оптимиране. 

3. Изведени са някои специални методи за разрешимост на задачата с 

дробно-линейна целева функция и са решени примери, илюстриращи при-

ложимостта на разглежданата проблематика. 

 

Глава първа. Математически модели и оптимизация 

 

При използване на математически модели, облекчаващи процедурата 

по вземане на решения при различни условия на неопределеност, обикнове-

но се достига до проблема за оптимизация или на целевата функция, или на 

функция, формализираща качествата на изследвания процес, или на някоя 

друга ценностна система. Ако се приеме, че ценностната система, която 

следва да се оптимизира, може да бъде изразена с математически символи, 

необходимо е да се знае какви методи съществуват за намиране на условен 

екстремум и какви методи е удобно да се използват за оптимизация. Като 

правило тези методи са пригодени за използване при решаването на матема-

тическите модели. В тази връзка заставаме на позицията, че ако методът 

отговаря на въпроса как, то моделът отговаря на въпроса какво. Странно би 

било да се занимаваме само с първия въпрос, без да дадем съдържателен 

отговор на втория, откъдето произтича изводът, че в процеса на оптимиза-

цията моделът следва да заема ключова роля. Именно моделът на икономи-

ческия обект формализира знанията за него и определя тяхната адекватност, 
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доколкото без модела всякакъв вид изчислителни методи не биха могли да 

бъдат обективизирани. 

Методът и съответстващият на него алгоритъм се представят посред-

ством параметри (променливи), набор от операции над тях и определен кон-

кретен, възможно частичен и/или неявен ред за изпълнение на операции над 

регламентирания набор.Традиционно методът предполага първо известни 

(зададени) значения на част от параметрите, и второ възможност, която оп-

ределя реда, осигуряващ пресмятането на стойностите на неизвестните па-

раметри (величини), както крайните (целевите), така и необходимите меж-

динни, на база на известните. Тази формулировка не би следвало да се разг-

лежда като строго определение на понятието „метод“, тъй като не това е 

целта на изследването. Обобщавайки изложеното, ние възприемаме метода 

като организация на цялостния процес на основата на набора от операции, 

разделящ параметрите на входни (априорно определени) и изходни (резул-

татни), и обуславящи постигането на резултатите на основата на известните 

стойности на входните параметри. Докато моделът се явява формално опи-

сание на обекта (предмета, явлението, процеса, събитието и т.н.), то функ-

ционалната му реализация се осъществява посредством метода. Изложеното 

детайлизира застъпената позиция за това, че методът отговаря на въпроса 

как, а моделът – на въпроса какво. Нагледно тази позиция е представена на 

фиг. 1. 
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При използването на математически методи, облекчаващи процедура-

та по вземане на решения в условия на неопределеност, най-често се достига 

до проблема за оптимизация или на целевата функция, или на функция, 

описваща качеството на процеса, или някоя друга ценностна система. Някои 

автори определят оптимизацията като „целенасочена дейност за получаване 

на най-добър резултат в определен смисъл и при определени условия“7. Ако 

трябва да се използва друг подход, то оптимизацията би следвало да се разг-

лежда като вид изкуство, дейност, изискваща квалифицирано и изобрета-

телно използване на най-разнообразни подходи и методи. Оптимизацията 

обикновено е насочена към постигане на най-добър вариант измежду всички 

възможни в дадена ситуация със задължителното отчитане на зададена сис-

тема от ценности. Обикновено намирането на възможния най-добър вариант 

се свързва с търсене на оптималното решение. 

В реални условия в процеса на търсене на оптимални решения се налага 

да се опираме на жизнен опит, интуиция или различни подходи, в това число 

и на математическите методи, наричани още оптимизационни методи. Ако в 

една или в друга ситуация се налага да се прилагат оптимизационни методи, 

то преди всичко следва това да се опише с математически термини. Този про-

цес на описание сам по себе си също представлява изкуство. Обект на такова 

описание (на оптимизация) могат да бъдат различни икономически системи. 

Прието е задачите, посредством които се търси възможно най-добър 

вариант, да се наричат екстремални или оптимизационни задачи8. За тяхното 

решаване се използват специално разработени методи, наречени оптимиза-

ционни. Най-общо една оптимизационна задача може да бъде зададена в 

следния обобщен вид: 

}0,1,],,)[(/)(max{ ≥÷=≥=≤ XmibXgXF ii  (1) 

или 

}/)(max{ KXXF ∈ , (2) 

където 

}1,],,)[(,0/{ mibXgXRXK ii

n ÷=≥=≤≥∈= . (3) 

                                      
7
  Цонев, Ст., В. Витлиемов, Л. Коев. Методи за оптимизация. Русе, 2003, с. 9. 

8
  Колац, Л., В. Ветерлинг. Оптимизационни задачи. София: Наука и изкуство, 1972, с. 8. 
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Тук в (2) се търси максимумът на скаларната целева функция )(XF  по 

векторния аргумент 
T

nxxxX ),...,,( 21=  при удовлетворяване на ограничения 

(3). В някои оптимизационни задачи е възможно да се търси минималната 

стойност на целевата функция )(XF . Тогава може да се използва същата 

формулировка, но трябва )(XF  да се замести с )]([ XF−  и след решаване на 

задачата и получаване на )](max[ XF− , то )](max[)(min XFXF −−= . 

Всяка оптимизационна задача е специфична за конкретния процес, за 

който е предназначена. Като се отчете голямото разнообразие от процеси, 

подлежащи на оптимизация, тези задачи могат да бъдат класифицирани по 

различни признаци. 

1. Според характера на проблема, който стои за разрешаване: 

• Задачи за структурна оптимизация на изследвания обект. Това са 

задачи, които в повечето случаи са свързани с обекти, изучавани от анали-

тичната механика, физиката и др. Този клас оптимизационни задачи остават 

извън обсега на настоящата студия. 

• Задачи за параметрична оптимизация – при този тип задачи структу-

рата на изучавания обект се вписва само от определени съображения, които не 

са съществени за конкретно стоящата за разрешаване задача. Предмет на тър-

сене са целенасочени подбрани параметри по такъв начин, че предварително 

заложеният критерий да приема екстремалната си стойност. Всички представе-

ни и разгледани задачи, и съответстващите на тях методи в следващото изло-

жение на изследването са изцяло в посока на параметричната оптимизация. 

2. Според вида на конструирания математически модел: 

• Статични оптимизационни задачи – оптимизационни задачи, при 

които процесът се изследва в статично (стационарно) състояние, т.е. без да 

се отчита развитието му във времето. За този тип задачи специфично е това, 

че изменението на управляващите параметри дава непосредствено отраже-

ние върху величината на критерия. Ограничителните условия са формализи-

рани във вид на уравнения и/или неравенства. Критерият за оптималност 

може да представя сумарна оценка или да се отнася за оптимизиране на ня-

кой от най-характерните показатели за изследвания процес. 

 



250 

• Динамични оптимизационни задачи – насочени са към многоетапни 

процеси за вземане на решения, които съответстват на многоетапния реален 

процес. Възникват, когато освен в пространството състоянието на процеса 

се изменя и във времето. За решаването им се използват специални матема-

тически методи9, които подпомагат вземането на решения във всички облас-

ти на човешката дейност. Друга характерна особеност е обстоятелството, че 

процесът, подлежащ на оптимизация, може да бъде моделиран с помощта на 

диференциални уравнения10. 

3. Според броя на участващите параметри: 

• Еднопараметрични (еднопроменливи) оптимизационни задачи – 

при тях присъства само един параметър, т.е. 1RX ∈ . 

• Многопараметрични (многомерни) оптимизационни задачи – броят 

на участващите параметри е 1>n , т.е. nRX ∈ . 

4. Според начина на задаване на критерия и/или описанията на огра-

ничителните условия: 

• Линейни оптимизационни задачи – критерият и всички ограничи-

телни условия са линейни функции на избраните параметри. 

• Дробно-линейни (хиперболични) оптимизационни задачи – крите-

рият за оптималност е дробно-линейна функция относно управляващите 

параметри, а ограниченията по отношение на тези параметри са линейни. 

Изследванията в тази студия са свързани именно с такъв тип задачи. 

• Нелинейни оптимизационни задачи – целевата функция и/или огра-

ничителните условия са нелинейни функции на управляващите параметри. 

Сред задачите на нелинейното оптимиране по-подробно са изучени такива, за 

които са открити методи за аналитично решаване: 

- задачи, в които ограничителните условия са във вид на уравнения; 

 

 

                                      
9
  Спиридонов, В. Динамично оптимиране. София: Наука и изкуство, 1978.  

10
  Плотников, В. А., А. В. Плотников, А. Н. Витюк. Дифференциальные уравнения с 

многозначной правой частью. Асимптотические методы. Одесса: АстроПринт, 1999. 
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- задачи на изпъкналото оптимиране11; 

- задачи на квадратичното оптимиране; 

- задачи на дробно-квадратичното оптимиране12. 

• Стохастични оптимизационни задачи – задачи за управление и 

планиране в условията на риск и/или неопределеност. 

5. Според наличието на ограничения: 

• Задачи за условна оптимизация – при тези задачи характерно е нали-

чие на функционални ограничения върху управляващите параметри. 

• Задачи за безусловна оптимизация – това са задачи, които не съдър-

жат никакви ограничения или съдържат само интервални ограничения на уп-

равляващите параметри. От тази позиция на математиката оптимизационните 

задачи за безусловна оптимизация без интервални ограничения се характери-

зират с неограничено изменение на управляващите параметри, т.е. принадле-

жащи на интервала ),( +∞−∞  или nRX ∈ . Реално в практиката следва винаги 

да се определят допустими интервални ограничения на управляващите пара-

метри. Това е така, защото изследваните процеси винаги имат определен ико-

номически смисъл в някакви определени граници. Следва да се отбележи, че 

задачите за условна оптимизация при определени условия е възможно да бъ-

дат трансформирани в задачи за безусловна оптимизация. Това преобразуване 

може да се осъществи посредством конструиране на една обобщаваща целева 

функция, в която следва да бъдат включени както критерият за оптималност, 

така и всички ограничителни условия, участващи в оптимизационната задача. 

6. Според вида на търсения екстремум: 

• Задачи за локална оптимизация – отнасят се до определяне на ло-

кален екстремум на целевата функция. 

                                      
11

  Такива, при които целевата функция )(XF  и тези, участващи в ограничителните 

условия, )1()( miXg
i

÷=  са изпъкнали (вдлъбнати). По-подробно за изпъкнали и 

вдлъбнати функции, както за моделите, свързани с тях, и методите за тяхното реша-

ване вж. напр. Атанасов, Б. Количествени методи в управлението на бизнеса. Кн. 

първа. Варна: Тедина, 1994, с. 180-185. 
12

  При квадратичните (дробно-квадратичните) оптимизационни задачи целевата функ-

ция е квадратична (дробно-квадратична) функция на управляващите параметри, а ог-

раничителните условия са линейни форми. 
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• Задачи за глобална оптимизация – свързани са с определяне на гло-

балния екстремум на целевата функция. 

7. Според броя на критериите: 

• Еднокритериални оптимизационни задачи – имат само един крите-

рий за оптималност. 

• Многокритериални оптимизационни задачи – притежават повече от 

един критерий за оптималност. Известни са още като задачи на векторната 

оптимизация13. 

В тази студия приоритет се отдава предимно на дробно-линейните оп-

тимизационни задачи или задачи на хиперболичното оптимиране (ЗХО), 

които в обобщен вид могат да бъдат записани така: 









∈UX
XD

XC
|

),(

),(
max , (4) 

]0,|[ ≥=∈= XBAXRXU n
. (5) 

В следващото изложение особено внимание се отделя на методологи-

ческия инструментариум и начина, по който оптимизационните задачи на 

дробно-линейното оптимиране могат да способстват за ефективното управ-

ление на икономически системи. 

 

Глава втора. Някои допълнения в теоретичните основи 

на хиперболичното оптимиране 

 

Както е известно задачата на хиперболичното оптимиране, т.е. задача-

та за оптимизацията на частното от две линейни форми при линейни огра-

ничителни условия, има реален икономически смисъл. Като типичен пример 

за такова съдържание е достигането на минимална себестойност при произ-

водството на някакви продукти (или осъществяване на някакви превози). 

 

 

 

                                      
13

  Сакович, В. А. Оптимальные решения экономических задач. Минск: Вышэйшая шко-

ла, 1982, с. 209. 
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По-конкретно това може да се демонстрира с възможността за мини-

мизиране себестойността14 на производството на някакъв еднороден про-

дукт, който може да се изготвя по jR  ( nj ÷=1 ) технологични начини. Ако 

j
c  представлява интензивността на jR -тия начин, а jd  – съответните раз-

ходи за единица време, то при стратегия ),...,,( 21 nxxxX =  (единиците време 

за всеки от начините jR ), себестойността на произвеждания продукт ще се 

определя посредством функцията 

0

1

0

1
)(

dxd

cxc

XZ
n

j

jj

n

j

jj

+

+

=

∑

∑

=

=
 (в пар. ед. за единица продукт), (6) 

т.е. тя се изразява като отношение на две линейни форми (тук 0c  и 0d  са 

параметри, независещи от интензивностите jx  ( nj ÷=1 ). 

Аналогично, ако става въпрос за разпределение на m  превозни средс-

тва по n  различни маршрути, то при производителност ijc  (тонкилометри за 

единица време) на i -тото превозно средство по j -тия маршрут и съответ-

ните експлоатационни разходи ijd  (в пар. ед. за единица време), ще се дос-

тигне до това, че себестойността на превозите при план ijxX =  (единиците 

време на разпределение на i -тото превозно средство по j -тия маршрут) се 

определя посредством отношението 

∑∑

∑∑

= =

= ==
m

i

n

j

ijij

m

i

n

j

ijij

xd

xc

XZ

1 1

1 1
)(  (в пар. ед. за тонкилометри). 

                                      
14

  Тук се предполага, че обемът на произвежданите продукти (или превози) не е пред-

варително фиксиран, тъй като тогава минималната себестойност се достига при ми-

нимални разходи (вж. Иванов, И., Бл. Благоев. Икономика на предприятието. Варна: 

Наука и икономика, 2000, с. 158). При такава ситуация могат да се използват методи-

те на линейното оптимиране. 
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Като други примери могат да бъдат посочени икономико-мате-

матически модели за максимална рентабилност и въобще оптимизационни 

задачи с относителни критерии за оптималност (трудоемкост, производи-

телност, материалоемкост, капиталоотдаване и т.н.). Задачата на хипербо-

личното оптимиране твърде отдавна намира също приложение в теорията на 

игрите15, в мрежовите транспортни задачи16 и др. 

Хиперболичното оптимиране е предмет на изследване в редица разра-

ботки, където самата задача се свежда до две спомагателни задачи на линей-

ното оптимиране17, като при това най-често се изключва случаят на неогра-

ничена (безкрайна) област, определена от ограничителните условия. Някои 

автори18 също свеждат задачата на хиперболичното оптимиране до спомага-

телна (една задача) на линейното оптимиране, като от нейното решение се 

намира това на самата изходна задача. 

В настоящото изследване задачата на хиперболичното оптимиране се 

разглежда във вида: 

)(

)(
)(:max(min)

2

1

1

1

XZ

XZ

xd

xc

XZ
n

j

jj

n

j

jj

==

∑

∑

=

=  (7) 

при линейни ограничения от вида 

i

n

j

jij bxa =∑
=1

, ( mi ÷=1 ), (8) 

0≥jx , ( nj ÷=1 ). (9) 

Тази задача се възприема като стандартна задача на хиперболичното 

оптимиране и всеки друг вид на нейния запис може да бъде сведен до тази 

стандартна форма. Така например критерият (6) лесно може да придобие 

вида (7) посредством полагането 

                                      
15

  Charnes, A., W. Cooper. Programming with Linear Fractional Functionals. // Naval Res. 

Logist. Quart. 1962, Vol. 9, № 3-4. 
16

  Martos, B. Hyperbolic by Simplex Method. 2-eme congr. math. Hon-grois. Budapest, 1961. 
17

  Сухаров, А. Г., А. В. Тимохов, В. В. Федоров. Курс методов оптимизации. Москва: 

Наука, 1986, с. 138. 
18

  Кендеров, П. и др. Математическо оптимиране. София: Св. Климент Охридски, 1989, 

с. 146. 
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0

jjj xyx += . 

Като се заместят тези значения на променливите в (6), с цел да се дос-

тигне до еднороден характер на целевата функция, трябва да са в сила ра-

венствата: 

.0

0

0

1

0

0

1

0

=+

=+

∑

∑

=

=

dxd

cxc

n

j

jj

n

j

jj

 

Както и при задачата на линейното оптимиране множеството от допус-

тимите решения (8) – (9) е изпъкнало, имащо краен брой върхови точки19. 

Като се вземе предвид, че знаменателят )(2 XZ  на целевата функция (7) е 

линейна, а следователно и непрекъсната функция, може за удобство да се 

приеме, че 0)(2 >XZ 20 (в практическите задачи реално това е така) в об-

ластта U . В противен случай знакът минус може да бъде отнесен за числи-

теля. 

За хиперболичната задача по аналогия на линейното оптимиране се 

записват основните понятия (допустимо решение, базисно решение, опти-

мално решение), както и твърденията, свързани с тях. 

Определение. Хиперболичната задача (7) – (9) е разрешима (има ре-

шение) точно тогава, когато съществува вектор UX ∈* , за който 

UXXZXZ ∈= :)(sup(inf))( *
. 

Тук е употребено sup(inf) вместо max(min) , тъй като за разлика от 

линейната функция хиперболичната функция може да не достига екстрему-

ма си върху областта U , дори когато последната е ограничена. 

Следващите свойства имат своето място при извеждане на специални-

те методи за разрешимост на задачата на хиперболичното оптимиране. 

                                      
19

  Вж. Атанасов, Б. и др. Оптимизационни методи. Варна: Наука и икономика, 2009, с. 

201-202. 
20

  Изискването 0)(
2

>XZ  може да се приеме като допълнително ограничение и в този слу-

чай множеството U се определя от (8) – (9) и 0)(
2

>XZ . Например на практика е в сила 

0≥
j

d  ( nj ÷=1 ) и условието 0)(
2

>XZ  е изпълнено, ако U не съдържа нулевия вектор. 
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Теорема 1. Хиперболичната функция )(XZ  върху всяка праволинейна 

отсечка от множеството U  се изменя монотонно. 

Доказателство. Нека 1X  и 2X  са две произволни точки от U , т.е. 

UX ∈1  и UX ∈2 . За точките 

21 )1( XXX λλ −+= , ( 10 ≤≤ λ ) 

от отсечката 21XX , )(XZ  става функция от λ : 

)()1()(

)()1()(

])1([

])1([
)(

2212

2111

212

211

XZXZ

XZXZ

XXZ

XXZ
XZ

λλ
λλ

λλ
λλ

−+

−+
=

−+

−+
= 21. 

Тъй като краищата на отсечката 21XX  са фиксирани, то )(XZ  е хи-

перболична функция на λ  ( 10 ≤≤ λ ). За да се установи характерът на из-

менението на функцията )(XZ  върху отсечката 10 ≤≤ λ , трябва да се на-

мери производната 
λ∂

∂Z
: 

)()(

)()(

)]([

1

2212

2111

2

2
XZXZ

XZXZ

XZ

Z
=

∂

∂

λ . 

При изменението на λ  в интервала ]1,0[  производната 
λ∂

∂Z
 запазва 

знака на детерминантата )()()()( 12212211 XZXZXZXZD −=  или е тъждестве-

но равна на нула ( 0=D , ако )()( 21 XZXZ = ). Следователно )(XZ  върху 

всяка праволинейна отсечка от областта U  запазва знак плюс или знак ми-

нус (или е константа). Оттук следва, че функцията (7) върху тази отсечка 

или расте, или намалява, т.е. тя е монотонна функция. 

Теорема 2. Множеството U  от решенията на задачата на хиперболич-

ното оптимиране с условия (8) – (9) винаги има краен брой върхови точки. 

Доказателство. Приема се, че основните ограничения (8) на задачата 

на хиперболичното оптимиране са линейно независими. В противен случай 

от системата ограничения (8) следва да се отстранят тези от уравненията, 

които са следствие от останалите. Изискването за неотрицателност (9) на 

                                      
21

  Тук се използва това, че )(XZ  е изпъкнала функция. Вж. Кендеров, П. и др. Матема-

тическо оптимиране. Цит. съч., с. 95. 
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променливите величини дава възможност да се образува следната тривиална 

система уравнения 

0=jx , ( nj ÷=1 ). (10) 

Посредством системата уравнения (10) могат да се образуват краен 

брой подсистеми: 

1) от едно уравнение – nCn =1
 броя; 

2) от две уравнения – 
2

nC  подсистеми; 

…………………………………………. 

j ) от j  уравнения – 
j

nC  подсистеми; 

…………………………………………. 

1−n ) от ( 1−n ) уравнения – 
1−n

nC  подсистеми; 

n ) една система (10) и подсистема, несъдържаща уравнение от систе-

мата (10). 

Всяка от получените подсистеми поотделно се присъединява към сис-

темата ограничителни условия (8). В резултат на това всеки път се достига 

до система уравнения L , която може да бъде: а) несъвместима; б) има безб-

рой много решения; в) има само едно решение. 

Нека ),...,,( 00

2

0

10 nxxxX =  е произволна върхова точка на многостена оп-

ределен от (8) и (9). Трябва да се покаже, че тя е решение на една от системи-

те L , от вида в), т.е. системата имаща единствено решение (ясно е, че 0X  е 

решение на една от непротиворечивите системи L ). За целта се допуска про-

тивното, т.е. че върховата точка 0X  удовлетворява една от системите, имаща 

безброй много решения. Нека тази система да бъде отделена от останалите. 

Между компонентите на точката 0X  се избират тези 
si

x  ( ks ÷=1 ), кои-

то са равни на нула. Към отделената система L  се присъединяват уравнения-

та 0=
si

x  ( ks ÷=1 ). Получената по този начин система 0L  по предположение 

има безбройно много решения, които очевидно съдържат и точка 0X . 

Нека 1X  е точка от множеството U  на решенията на задачата на хи-

перболичното оптимиране, която не съвпада с 0X , но е решение на система-

та 0L . Може да се покаже, че произволна точка от вида )( 100 XXXX −+= λ  
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(λ  – произволно реално число) е също решение на системата 0L . Нека 0A  и 

0B  са съответно матрицата и вектор стълб на дясната страна на системата 

0L . Тогава 

.)(

)]()]([

0000

10000010000

BBBB

XAXAXAXXXAXA

=−+=

=−+=−+=

λ

λλ
 

Реалното число λ  може да се избере толкова малко, че векторите 

)( 100 XXXX −+=′ λ  и )( 100 XXXX −−=′′ λ  да принадлежат на областта .U  

Тогава очевидно точката 0X  може да се представи като изпъкнала линейна 

комбинация на точките X ′  и X ′′ : 

XXX ′′+′=
2

1

2

1
0 . 

Последното съотношение противоречи на допускането, че 0X  е вър-

хова точка на многостена на решенията U . По такъв начин следва 0X  да се 

приеме като единствено решение на системата 0L . 

Тъй като броят на системите L  е крайно число и всяка върхова точка е 

единствено решение на системата, то става ясно, че броят на върховите точ-

ки на многостена U  е крайно число. 

Теорема 3. Хиперболичната функция (7) достига максимума (мини-

мума) си във върхова точка от областта U  на допустимите решения. 

Доказателство. Изпъкналият многостен, съгласно доказаната теорема 

2, има краен брой върхови точки. Нека с kXXX ,...,, 21  са означени върховите 

точки. Нека още оптималното решение на задачата, на която се търси мак-

симум на целевата функция (7), се получава в точката *X . Тогава за всяко 

UX ∈  е в сила 

)()( *XZXZ ≤ . 

Ако *X  е върхова точка за многостена U , то твърдението е в сила, в 

противен случай съгласно известно твърдение22 тази точка може да се предста-

ви като изпъкнала линейна комбинация от върховите точки на многостена U : 

                                      
22

  Атанасов, Б. и др. Моделиране и оптимиране. Варна: Наука и икономика, 2008, с. 42. 
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∑
=

=
k

i

ii XX
1

* λ , 0≥iλ  ( ki ÷= 1 ), 1
1

=∑
=

k

i

iλ . 

За стойността на )(XZ  в точката *X  се получава 

∑∑
==

=







=

k

i

ii

k

i

ii XZXZXZ
11

* )()( λλ . 

Нека )()(max
1

si
ki

XZXZ =
≤≤

. Тъй като 0≥iλ , то стойността на )( *XZ  ня-

ма да намалява, ако стойностите )( iXZ  бъдат заменени с )( sXZ  ( sX  е вър-

хова точка на многостена U ). Така се получава 

)()()(
1

*

s

k

i

si XZXZXZ =≤ ∑
=

λ . 

И така се намира )()( *

sXZXZ ≤ , а от друга страна )()( * XZXZ ≥  за 

всички UX ∈ , в това число и за sXX = . Оттук следва, че )()( *

sXZXZ = , 

т.е. съществува върхова точка, в която целевата функция приема максимал-

ната си стойност. 

Теорема 4. Ако целевата функция (7) приема максималната (мини-

малната) си стойност едновременно в няколко върхови точки от U , то тя 

приема тази стойност и във всяка точка, представена като тяхна изпъкнала 

линейна комбинация. 

Доказателство. Нека във върховите точки 
**

2

*

1 ,...,, lXXX  функцията (7) 

достига своята минимална стойност: 

mXZXZXZXZ l ===== )(...)()()(min **

2

*

1 . 

Нека още  

∑
=

=
l

i

ii XX
1

** µ , 0≥iµ  ( li ÷=1 ); 1
1

=∑
=

l

i

iµ . 

Тогава 

mmmXZXZXZ
l

i

i

l

i

i

m

i

ii

m

i

ii ====







= ∑∑∑∑

==== 1111

** )()( µµµµ . 

В тази част на изследването задачата на хиперболичното оптимиране 

се разглежда непосредствено – без нейното свеждане до задача на линейното 
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оптимиране. Възможно е нещо повече – до голяма степен задачата на ли-

нейното оптимиране да се разглежда като частен случай на хиперболичното 

оптимиране. При това е възможна твърде нагледна интерпретация на хипер-

боличното оптимиране (геометрична и икономическа), която е добра пред-

поставка за хиперболичното оптимиране да се приложи методът на последо-

вателното подобряване на плана. 

Да разгледаме задачата за търсене на максимума на функцията (6) 

0

1

0

1
)(

dxd

cxc

XZ
n

j

jj

n

j

jj

+

+

=

∑

∑

=

= , 

в областта, определена от условията (8) и допълнителното условие 

pdxd
n

j

jj ≥+∑
=

0

1

. (11) 

Предполагаме, че условията (9) също са изпълнени. 

Нека условията (8) имат достатъчно проста структура, при която ре-

шението на задачата може да бъде намерено с помощта на един от специал-

ните методи на хиперболичното оптимиране. Тук ще бъдат използвани 

принципите на параметричното оптимиране, за да се приспособят специални 

методи за решаване на усложнената задача (6), (8), (11). 

За целта разглеждаме спомагателната задача: да се намери за произ-

волно ),0[ ∞∈λ  максимумът на функцията 

0

1

00

1

)()(

)(

dxd

pdcxdc

XF
n

j

jj

n

j

jjj

+

−+++

=

∑

∑

=

=

λλ

 (12) 

в областта (8). 

Както е известно, анализът на задачата (8), (12) се свежда до това, да 

се раздели полуостта 0≥λ  на редица от затворени интервали ],[ 10 λλ , 

],[ 21 λλ , …, ],[ 1 ss λλ −  и лъч sλλ ≥ , в който да се търсят съответните опти-

мални планове ss XXXX ,,...,, 110 − . Ще докажем някои свойства на плановете 

kX , ( sk ÷= 0 ). 
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Лема 1. Функцията 

0

1

)( dxdXG
n

j

jj +=∑
=

 (13) 

при прехода от плана kX  към плана 1+kX  монотонно расте, т.е. 

)()( 1+< kk XGXG . 

Доказателство. За всички стойности на ],[ 1+∈ kk λλλ  е в сила неравен-

ството 
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което може да бъде записано още във вида 
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От горното неравенство непосредствено следва неравенството 

0

1

)1(

0

1

)1(

0

1
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0

1

)(

dxd

pdxd

dxd

pdxd
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От тук лесно се достига до 

0

1

)1(

0

1

)( dxddxd
n

j

k

jj

n

j

k

jj +<+ ∑∑
=

+

=

. 

Забележка. Монотонността на функцията )(XG  за разглеждания слу-

чай лесно се постига благодарение на специфичността на условието (11). 

Лесно може да се установи, че в общия случай това твърдение не е вярно. 
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Лема 2. Ако 

pdxdXG

n

j

jj <+= ∑
=

0

1

)( , 

то условията (8) и (11) са несъвместими. 

Доказателство. Тъй като планът sX  е оптимален за задачата (8), (12), 

при sλλ ≥ , то за произволно X  от областта (8) е изпълнено неравенството 
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. 

Разделяме двете страни на това неравенство на 0>λ  и извършваме 

граничен преход ∞→λ . Така достигаме до неравенството 
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откъдето лесно се установява, че 

pdxddxd
n

j

s

jj

n

j

jj <+≤+ ∑∑
==

0

1

)(

0

1

. 

По такъв начин става ясно, че неравенствата (11) са несъвместими. 

Лема 3. Ако за някое sk ≤≤1  е в сила неравенството 

0
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)1(
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)( dxdpdxd
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, 

то решението на задачата (6), (8), (11) е планът 

1

* )1( +−+= kk XttXX , 

където 
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. 

Доказателство. Планът *X  при kλλ =  е решение на задачата (8), (6), 

за който е в сила равенството 
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pdxd
n

j

jj =+∑
=

0

1

*
, 

следователно *X  се явява опорен план и за задачата (8), (6), (11). 

Ще покажем, че *X  е оптимален план на задачата (8), (6), (11). Наис-

тина, тъй като *X  при kλλ =  е решение на задачата (8), (6), за произволен 

план X  от областта (8) е в сила неравенството 

0

1

0

1

0

1

0

1

*

0

1

*

0

1

*

dxd

pdxdcxc

dxd

pdxdcxc

n

j

jj

n

j

jjk

n

j

jj

n

j

jj

n

j

jjk

n

j

jj

+











−+−+

≥
+











−+−+

∑

∑∑

∑

∑∑

=

==

=

==

λλ

, 

откъдето намираме 

0

1

0

1

0

1

*

0

1

*

dxd

cxc

dxd

cxc

n

j

jj

n

j

jj

n

j

jj

n

j

jj

+

+

≥
+

+

∑

∑

∑

∑

=

=

=

=
. 

Последното неравенство е в сила за произволен план от областта (8), а 

следователно и за плановете, удовлетворяващи условието 

pdxd
n

j

jj ≥+∑
=

0

1

. 

Последното означава, че планът *X  е оптимален и за задача (6), (8), 

(11). 

По подобие на задачата на линейното оптимиране и на задачата на хи-

перболичното оптимиране може да се направи геометрична интерпретация. 

За целта задачата (7) – (9) се разглежда във вида: 

2211

2211
21 ),(:max(min)

xdxd

xcxc
xxZ

+
+

= , (7') 

при условия 

iii bxaxa ≤+ 2211 , ( mi ÷=1 ), (8') 

01 ≥x , 02 ≥x . (9') 
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В равнината 21xOx  линията на ниво constZ =  на функцията 

2211

2211)(
xdxd

xcxc
XZ

+

+
=  ще бъде правата 0)()(: 222111 =−+− xcZdxcZdl , а множест-

вото от линиите на ниво са правите от снопа, минаващи през координатното 

начало (фиг. 2). При това ъгловият коефициент k  на правата l  се изменя 

монотонно с нарастване на Z , тъй като const
cZd

cdcd
sign

dZ

dk
sign =













−

−
=

2
22

1221

)(

23. По 

такъв начин, при въртене на правата l  в положителна посока около коорди-

натното начало функцията )(XZ  или расте, или намалява в зависимост от 

)( 1221 cdcdsign − . 

От доказаното свойство (теорема 1) лесно се съобразява, че са въз-

можни следните четири случая за областта U  от допустимите решения на 

задачата (7') – (9'): 

I. Областта U  е празно множество, т.е. хиперболичната задача е не-

разрешима. 

II. Областта U  се състои само от една точка и очевидно в нея се дос-

тига екстремалната стойност на целевата функция. 

III. Областта U  е ограничена, т.е. U  е изпъкнал многостен. В този 

случай )(XZ  приема своята максимална (минимална) стойност във върхова 

точка на U . 

IV. Областта U  е неограничена. В този случай предходното твърде-

ние остава в сила, ако )(XZ  достига своя максимум (минимум). Но е въз-

можно също )(XZ  монотонно да се стреми към някаква граница, без да я 

достига, или клони към безкрайност. 

От изложеното не е трудно да се разбере смисълът на фигурите от (3) 

до (6), разясняващи теорема 3, както и случаите III и IV (представен е само 

случаят при положително въртене на правата l ). 

                                      
23

  sign е съкращение на signum, което от латински означава знак. k е константа само 

когато 0
1221
=− cdcd , но тогава и constZ = . 
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Фиг. 2 

 

 

Фиг. 3    Фиг. 4 

 

 

Фиг. 5    Фиг. 6 

 

По-интересни са следните случаи, които илюстрират изложените 

свойства на задачата на хиперболичното оптимиране: 

1. На фиг. 3 и 4 са приведени примери, при които целевата функция 

),( 21 xxZ  достига както максималната си стойност – в точка A , така и мини-
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малната си стойност – съответно точките от отсечката BC  (фиг. 3)  и при 

фиг. 4 съответно максималната си стойности в точка A , а минималната си 

стойност в точка от неограничения ръб с начало в точката C . 

2. На фиг. 5 и 6 са показани задачи (за супремум), които имат както 

крайно и асимптотично решение (фиг. 5), а така също само асимптотично 

решение (фиг. 6). 

В многомерния случай повърхнината на ниво на функцията )(XZ  се 

представя от точките на хиперравнината )(.)( 21 XZZXZ = , която се „върти“ 

в определена посока около центъра на снопа определен от хиперравнините 

0)(1 =XZ  и 0)(2 =XZ . 

Представената интерпретация може да бъде използвана за графичното 

решаване на задачата на хиперболичното оптимиране, когато се свежда до 

две променливи, т.е. когато 2=− mn  ( m  – броят на линейно независимите 

уравнения на системата ограничителни условия (8)). 

При графично решаване на хиперболичните задачи се използва след-

ният алгоритъм: 

1. Построява се областта от допустими решения U . 

2. Построяват се определящите снопа прави 0: 22111 =+ xcxcl  и 

0: 22112 =+ xdxdl . 

3. Определя се знакът на разликата 1221 cdcd − , т.е. посоката на растене 

на функцията ),( 21 xxZ . При 01221 <− cdcd , функцията ),( 21 xxZ  расте при 

въртене по посока на часовниковата стрелка, а при 01221 >− cdcd  – при вър-

тене в обратна посока. 

4. Намират се екстремалните точки от областта U  и се пресмята 

стойността на целевата функция за тези точки. 

Изложените теоретични постановки ще илюстрираме със следния: 

Пример 1. Да се намери 

21

21
21

5

2
),(:max(min)

xx

xx
xxZ

+

−
= , 

при условия 

322 21 ≥+ xx , 
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62 21 ≤+− xx , 

93 21 ≤− xx , 

01 ≥x , 02 ≥x . 

1. Определя се областта U  (фиг. 7): 322: 211 =+ xxl , 62: 212 =+− xxl , 

93: 213 =− xxl , 01 ≥x , 02 ≥x . 

 

Фиг. 7 

2. Построяват се правите 02: 21 =− xxlp  и 05: 21 =+ xxlq . Решава се 

системата от техните уравнения и се намира центърът )0,0(=O . 

3. Разликата 

071221 <−=− cdcd , 

следователно функцията расте при въртене на правата l  по посока на часов-

никовата стрелка. 

4. Максимумът на функцията ),( 21 xxZ  се достига едновременно в точ-

ките )0,2/3(A  и )0,3(B , т.е. 1)0,3()0,2/3(),(max 21 === ZZxxZ . Следовател-

но максимумът се достига за всяка точка от отсечката AB . Минимумът на 

функцията ),(
21

xxZ  се достига едновременно в точките )3,0(D  и )2/3,0(E , 

т.е. 5/2)2/3,0()3,0(),(min 21 −=== ZZxxZ , т.е. минимумът се достига във 

всяка точка от отсечката DE . 
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Глава трета. Методи и подходи за разрешаване на модели 

с относителни линейни показатели 

 

А. Метод за последователно подобряване на плана 

В тази част от изследването се предполага, че множеството U  от до-

пустимите решения е изпъкнал многостен, съдържащ краен брой върхови 

точки. Като се използват резултатите от предходната точка, е възможно ре-

шението на ЗХО да се търси така, както и при линейното оптимиране, като 

се преминават последователно върховете от многостена U . Да видим при 

тези преходи, т.е. при преминаването от един връх към друг (от опорен план 

1X  към 2X ), как се изменя целевата функция )(XZ . 

Нека 













=

−
43421

mn

mxxxX 0 , ... ,0 ,0 , , ... , , 00

2

0

10  е опорен план на задачата (7) – (9), 

на който съответства базисът ( )mAAAБ ,...,, 21 , където iA  е i -тият вектор от 

условията: ( ) ,,...,, 21

T

miiii aaaA = )1( mi ÷= . На този опорен план съответства 

стойност на целевата функция  

)(

)(
)(

02

01
0

XZ

XZ
XZ = . 

Извършваме преход към нов опорен план, по подобие на този при за-

дачата на линейното оптимиране, като базисният вектор напуска базиса и на 

неговото място в базиса участва векторът )( mjAj >= . Както е известно24, 

новият план X ′  ще има компоненти: 









=

≠>

÷=−

=′

)(

),(0

)1(0

ji

jimi

miax

x

iji

j

θ

θ
, (14) 

където 
ij

i

a

x0

min=θ , а ija  – това е i -тата компонента на вектора )0( >= ijj aA  

от базиса Б. Като се има предвид, че множеството от допустимите стойности 

                                      
24

  Аврамов, А. и др. Математическо моделиране. Свищов: Д. Ценов, 1994, с. 74. 
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U  е ограничено, то не може да се окаже случаят, при който всички 0≤ija  (в 

този случай, както е известно, целевата функция е неограничена). 

Стойностите )(1 XZ ′  и )(2 XZ ′  ще се определят посредством равенст-

вата )()()( 1011 jj cZXZXZ −−=′ θ , )()()( 2022 jj dZXZXZ −−=′ θ , където 

∑
=

=
m

i

ijij acZ
1

1 , ∑
=

=
m

i

ijij adZ
1

2 , т.е. 

jj cZ −1  и jj dZ −2  са разликите, отговарящи на числителя и знаменателя на 

(7). 

По такъв начин 

=−
−−

−−
=−

′
′

=−′
)(

)(

)()(

)()(

)(

)(

)(

)(
)()(

02

01

202

101

02

01

2

1
0

XZ

XZ

dZXZ

cZXZ

XZ

XZ

XZ

XZ
XZXZ

jj

jj

θ

θ
 

[ ]

)(

)(
.

)().(

)()().(

)).(()).((
.

022

011

202

20202

102201

XZdZ

XZcZ

XZXZ

dZXZXZ

cZXZdZXZ

jj

jj

jj

jjjj

−

−

′
−

=

=
−−

−+−−
−=

θ

θ
θ

 

и тъй като 0>θ , 0)( 02 >XZ , 0)(2 >′XZ , то при прехода към нов опорен 

план )(XZ  расте или намалява в зависимост от знака на детерминантата 

)(

)(

022

011

XZdZ

XZcZ

jj

jj

j −

−
=∆ . (15) 

От тук се получава правилото (за подобряване плана при решаване на 

задачата на хиперболичното оптимиране): изборът на вектора jA , който ще 

бъде включен в новия базис, в случая на търсене на максимума на целевата 

функция )(XZ , следва да бъде свързан с най-малкото отрицателно число 

измежду j∆ , т.е. 0min <∆ j . В случай на търсене на минимума на целевата 

функция изборът на базисния вектор jA  се определя от j∆max  )0( >∆ j . 

Що се отнася до вектора, който трябва да напусне базиса, то той, както 

и при симплекс-метода, се определя от минималното симплексно отношение 

θ . При това е възможно да се достигне до случай на изроденост, който се 
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преодолява така, както е и в линейното оптимиране. Очевидно, при 0=∆ j  

стойността на целевата функция )(XZ  не се променя, т.е. )()( 0 XZXZ ′= . 

За пълното обосноваване на метода за последователното подобряване 

на плана на ЗХО е целесъобразно да се обоснове следният признак за опти-

малност. 

Нека на задачата (7) – (9) се търси минимумът на целевата функция 

(7). 

Теорема 5. Ако за даден опорен план ),...,,( **

2

*

1

*

nxxxX =  всички детер-

минанти 0≤∆ j  )1( nj ÷= , то този план е оптимален за ЗХО. 

Доказателство. Нека ),...,,( 21 nxxxX =  е произволен план на ЗХО. Ще 

покажем, че ако всички 0≤∆ j , то )()( *XZXZ ≥ . 

От това, че 0)).(()).(( 2

*

11

*

2 ≤−−−=∆ jjjjj dZXZcZXZ  )1( nj ÷= , по-

лучаваме ))(()(
)(

)(
2

*

12*

2

*

1
1 jjjjjjj dZXZZdZ

XZ

XZ
Zc −−=−−≥  )1( nj ÷=  и 

поради това 

∑∑

∑∑∑

∑

∑

==

===

=

= +=

+−

≥=
n

j

jj

n

j

jj

n

j

jj

n

j

jj

n

j

jj

n

j

jj

n

j

jj

xd

L
XZ

xd

xdXZxZXZxZ

xd

xc

XZ

1

*

1

1

*

1

2

*

1

1

1

1
)(

)()(

)( , 

където с L  е означена разликата 

∑ ∑
= =

−
n

j

n

j

jjjj xZXZxZ
1 1

2

*

1 )( . 

Ще покажем, че 0=L . Наистина, тъй като ),...,,( 21 nxxxX =  и 

)0 ..., ,0 ,0 ,,...,,( **

2

*

1

*

mxxxX =  са планове на задачата (7) – (9), то векторът 

( )mbbbA ,...,, 210 =  (десните страни на ограниченията (8)) може да бъде разло-

жен по векторите jA  на условията: 

∑
=

=
m

j

jj xAA
1

*

0 , ∑
=

=
n

j

jj xAA
1

0 . 
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Но тъй като )0 ..., ,0 ,0 ,,...,,( **

2

*

1

*

mxxxX = , то векторите mAAA ,...,, 21  об-

разуват базис. Тогава, както се знае, спрямо даден базис всеки вектор има 

едно единствено представяне, така че векторът jA  спрямо този базис ще има 

представянето  

j

m

i

n

j

jij

n

j

m

i

jijj AxxAxxA ∑ ∑∑ ∑
= == =











==

1 11 1

0 . 

Като отчетем еднозначността на разлагането на вектора 0A  спрямо ба-

зиса mAAA ,...,, 21 , намираме 

*

1

i

n

j

jij xxx =∑
=

 )1( mi ÷= . 

Тогава  

)( *

1

1

*

1 11 11

1 XZxcxxcxcxxZ
m

i

ii

m

i

n

j

jiji

n

j

m

i

ijij

n

j

jj ==== ∑∑ ∑∑ ∑∑
== == ==

.  

Аналогично се показва, че )( *

2

1

2 XZxZ
n

j

jj =∑
=

. 

От тук непосредствено следва 

0)().()()( *

2

**

1

1 1

2

*

1 =−=−= ∑ ∑
= =

XZXZXZxZXZxZL
n

j

n

j

jjjj
. 

Така показахме, че за произволен план ),...,,( 21 nxxxX =  и плана 

)0 ..., ,0 ,0 ,,...,,( **

2

*

1

*

mxxxX =  е в сила )()( *XZXZ ≥ , т.е. *X  е оптимален 

план. 

Аналогично се доказва и следното свойство: 

Теорема 6. Нека на задачата (7) – (9) се търси максимумът на целевата 

функция (7) и ако за даден план ),...,,( **

2

*

1

*

nxxxX =  всички детерминанти 

0≥∆ j  )1( nj ÷= , то този план е оптимален за ЗХО. 

Ще се опитаме да направим и определена икономическа интерпрета-

ция на изложения метод на база разгледаната задача за минимизиране себес-

тойността на еднороден продукт, произвеждан по n  технологични начина 

jR  с производителност jc  и производствени разходи jd  (за единица време). 
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Условието 0>∆ j , показващо това, че в новия базис следва да бъде въ-

веден векторът jA , ще запишем във вида 

jjjj cZdZQ −<− 12 ).( , (16) 

където 
2

1

Z

Z
Q =  е себестойност на продукта, съответстваща на опорния план 

)0 ..., ,0 ,0 ,,...,,( 21 mxxxX = , при който се използват технологиите 

mRRR ,...,, 21 . От друга страна jZ2  може да се интерпретира като брой еди-

ници продукт, получени при даден план Х от такъв набор производствени 

фактори, който може да осигури работа на предприятието по jR  технологи-

чен начин за единица време и да произведе jd  единици продукт. Аналогично 

следва да се интерпретира и jZ1 . 

Като отчетем изложеното, ще направим опит с помощта на неравенст-

вото (16) да анализираме следните възможни случаи: 

1. 02 <− jj dZ , 01 >− jj cZ . 

В този случай въвеждането на j -та технология jR  намалява (не уве-

личава) разходите, но увеличава производството на съответния продукт и 

следователно себестойността се снижава. 

2. 02 >− jj dZ , 01 >− jj cZ . 

В този случай разходите се намаляват, но и производството на дадения 

продукт намалява. Обаче от (16) е видно, че себестойността, изразходвана за 

определен продукт, ще бъде 

Q
dZ

cZ

jj

jj >
−

−

2

1 . 

Следователно включването на j -та технология би довело до загуби за 

производството на продукт с по-висока себестойност. 

3. 02 =− jj dZ . 

В този случай от (16) непосредствено следва, че 01 >− jj cZ , т.е. раз-

ходите намаляват при това производство на съответния продукт, при което 

при въвеждане на j -та технология себестойността се снижава. 

4. 01 <− jj cZ . 

В този случай от (16) следва, че 02 <− jj dZ . Следователно оттук става 

ясно, че и разходите, и производството на дадения продукт се увеличават. За 

себестойността при това ще следва 
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Q
dZ

cZ

jj

jj <
−

−

2

1 , 

така че включването на j -та технология ще доведе до прираст на продукт с 

по-ниска себестойност. 

Аналогично, ако са изпълнени неравенствата 0≥∆ j  )1( nj ÷= , зада-

ващи признака за оптималност на ЗХО при критерий максимум, и тези нера-

венства се запишат във вида 

jjjj cZdZQ −≥− 12 ).( , 

то като се анализират всички възможни случаи, лесно може да се установи, 

че включването в плана на каквато и да било нова технология jR  )( mj >  ще 

доведе до увеличаване на себестойността, а това потвърждава оптималност-

та на дадения план. 

Икономическата интерпретация ще допълним още и на базата на усло-

вен пример. Технологичните възможности на предприятие позволяват про-

изводството на четири вида продукти. Продажбата на произвежданите про-

дукти, независимо от обемите, е осигурена на пазара. За производството на 

тези продукти се използват човешки ресурси, полуфабрикати и машинно 

оборудване. Общият обем от човешки ресурси (в разчета на работна седми-

ца), разходът на всеки ресурс за единица произведен продукт, печалбата и 

нормативната себестойност за единица продукт са приведени в табл. 1. 

Таблица 1 

                                                      Произвеждани 

                                                      продукти 

Ресурси 
П-1 П-2 П-3 П-4 

Обем 

ресурси 

Човешки ресурси (чов. ч) 4 4 4 4 64 

Полуфабрикати (кг) 6 5 4 3 110 

Машинно оборудване (маш. ч) 4 6 10 13 100 

Печалба от единица продукт (хил. лв.) 6 7 12 13  

Нормативна себестойност за единица продукт 2 2 3 4  

 

Да се направи такова производствено планиране, че с наличните ре-

сурси да се осигури максимална рентабилност (рентабилността се измерва с 

печалбата от единица изразходван капитал). 
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За съставяне на математическия модел на поставената икономическа 

задача означаваме с 321 ,, xxx  и 4x  плановите обеми на произвежданите 

продукти. Тогава икономико-математическият модел на задачата ще има 

вида: 

Да се намери максимумът на хиперболичната функция 

4321

4321

2

1

4322

131276

)(

)(
)(

xxxx

xxxx

XZ

XZ
XZ

+++

+++
==  (17) 

при условия 

644444 4321 ≤+++ xxxx , 

1103456 4321 ≤+++ xxxx , (18) 

100131064 4321 ≤+++ xxxx . 

0≥jx  )41( ÷=j . (19) 

За разрешаване на икономико-математическия модел ще предложим 

два подхода. Първият се основава изцяло на предложения модифициран 

симплекс-метод за решаване задачата на хиперболичното оптимиране. Оп-

тималното решение е приведено в табл. 2. 

 

Таблица 2 

БC  

Б 0A  

6 7 12 13 0 0 0 

1 2 
2 2 3 4 0 0 0 

1A  2A  3A  4A  5A  6A  7A  

0 0 5A  24 12/5 8/5 0 -6/5 1 0 -2/5 

0 0 6A  70 22/5 13/5 0 -11/5 0 1 -2/5 

12 3 3A  10 2/5 3/5 1 13/10 0 0 1/10 

jjj cZ −=′∆ 1  
*
1Z  120 -6/5 1/5 0 13/5 0 0 6/5 

jjj dZ −=″∆ 2  
*
2Z  30 -4/5 -1/5 0 -1/10 0 0 3/10 

∆ 4* =Z  60 30 0 90 0 0 0 

 

Нека да приложим направената икономическа интерпретация конкрет-

но за разглеждания пример, като отчетем критерия за оптималност за мак-
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симална рентабилност. Тъй като 0
5

6
111 <−=− cZ , 0

5

4
121 <−=− dZ , т.е. пе-

чалбата и нормативната себестойност се увеличават, то за рентабилността на 

произвежданите продукти намираме 

4  

5

4
5

6

  max =<
−

−
Z . 

Следователно производството от първия вид продукт води до по-ниска 

рентабилност – ситуация, която следва да бъде анализирана при производст-

веното планиране. 

За втория вид продукт 0
5

1
212 >=− cZ  и 0

5

1
222 <−=− dZ , което показ-

ва, че при евентуалното включване на втория вид продукт нормативната 

себестойност не намалява, но се увеличава обемът на произвежданите про-

дукти, което дава основание при производственото планиране да се търсят и 

допълнителни форми за увеличаване на рентабилността. Подобна е ситуаци-

ята и с четвъртия вид продукт. 

Но какво е икономическото съдържание на елементите в третия индек-

сен ред? Елементите му, за разлика от тези в първите два реда, не показват 

непосредственото изменение в целевата функция, ако съответната промен-

лива се въведе в решението с единица. Изменението в равнището на рента-

билността, обусловено от въвеждането на съответната променлива в реше-

нието с единица, може да се установи по формулата 

″∆−

′∆−
−=∆

j

j

Z

Z

Z

Z
Z

*
2

*
1

*
2

*
1 , 

която след съответни елементарни преобразувания приема вида: 

″∆−

″∆−′∆
=∆

j

jj

Z

Z
Z

*
2

*

, (20) 

където: 

Z∆  е абсолютна величина на изменението в равнището на рентабил-

ността, ако j -тата променлива се въведе в решението с единица; 
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*

1Z  – стойност на линейната функция от числителя (размер на печалба-

та преди въвеждане на j -та променлива); 

*

2Z  – стойност на линейната функция от знаменателя (нормативна се-

бестойност за единица продукт преди въвеждане на j -та променлива); 

′∆ j  – абсолютна величина на изменението в стойността на линейната 

функция от числителя, ако j -тата променлива се въведе в решението с еди-

ница; 

″∆ j  – абсолютна величина на изменението в стойността на линейната 

функция от знаменателя, ако j -тата променлива се въведе в решението с 

единица; 
*Z  – равнище на рентабилността преди въвеждане на j -та променли-

ва. 

Като слабост на предложената методика следва да се посочи обстоя-

телството, че ако j -та променлива се въведе в решението с k  единици, то 

общият размер на изменението не може да се получи като произведение на 

Z∆  и k . По наше виждане тази слабост би могла да се избегне, ако 
′∆ j  и 

″∆ j  едновременно бъдат умножени по k . Нещо повече, за равнището на 

изменението на рентабилността би могло да се съди само от числителя на 

(20), т.е. от 
″∆−′∆ jj Z *

, тъй като стойността на линейната функция от зна-

менателя 2Z  винаги е положителна и не оказва влияние върху знака на Z∆ . 

Интерес от гледна точка на икономическа интерпретация представлява 

и вторият предложен от нас подход в тази част на изследването. Неговата 

същност се състои в една модификация на модела (17) – (19), която го пре-

образува в следната задача на линейното оптимиране: 

54321 131276)(:max xxxxxXZ −+++=  (21) 

при условия 
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04322

100131064

1103456

644444

54321

4321

4321

4321

=+−−−−

≤+++

≤+++

≤+++

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 (22) 

)51(0 ÷=≥ jx j . (23) 

Оптималното решение на задачата (21) – (23) е приведено в табл. 3. 

Таблица 3 

БC  Б 0А  

6 7 12 13 -1 0 0 0 

1А  2А  3А  4А  5А  6А  7А  8А  

6 1А  10 1 2/3 0 -1/2 0 5/12 0 -1/6 

0 7А  26 0 -1/3 0 0 0 -11/6 1 1/3 

12 3А  6 0 1/3 1 3/2 0 -1/6 0 1/6 

-1 5А  38 0 1/3 0 -1/2 1 1/3 0 1/6 

j∆  94max =Z  0 2/3 0 5/2 0 1/6 0 5/6 

 

Оптималните стойности на основните и допълнителни променливи на 

задачата (21) – (23) са следните: 









=

02603806010

*
8

*
7

*
6

*
5

*
4

*
3

*
2

*
1* xxxxxxxx

X , 94)( *
max == XZZ . 

Предимството на предложения втори подход в сравнение с първия се 

състои в значителното увеличение на печалбата за сметка на малко увеличе-

ние на разходите. От друга страна при този подход ограничителните условия 

се увеличават с още едно, което е предпоставка в оптималния план да се 

включи производство и на друг вид продукти. Накрая видът на задачата (21) 

– (23) позволява извършването на обстоен следоптимален анализ на намере-

ното решение. Разбира се трябва да подчертаем, че като недостатък следва 

да се посочи незначителното изменение на рентабилността на произвежда-

ните продукти. 
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Б. Асимптотическо решение на задачата 

на хиперболичното оптимиране 

В случай на неограниченост на областта U  от допустимите решения 

на задачата на хиперболичното оптимиране единият или и двата екстремума 

могат да се окажат асимптотически. От геометрична гледна точка в този 

случай разрешаващата хиперравнина при своето въртене около началото се 

приближава до положение, при което става успоредна на безкраен ръб (фиг. 

6). Целта е, като се решава задачата на хиперболичното оптимиране по 

предложения метод А, да се намери аналитичен признак за наличие на 

асимптотическо решение. 

Както и тук ще разгледаме каноничния вид (7) – (9) на задачата на хи-

перболичното оптимиране. Нека на s -тата стъпка при прилагането на мето-

да да не е намерено оптималното решение. Освен това нека е определен век-

торът kA , който трябва да влезе в базиса по формулата 0max
0

>∆=∆
>∆

kj
j

, но в 

разрешаващия стълб не може да бъде избран разрешаващ елемент, т.е. всич-

ки 0≤ika . При такава ситуация при задачата на линейното оптимиране це-

левата функция е неограничена25. Но в хиперболичното оптимиране, където 

целевата функция е отношение на две линейни форми, в този случай се по-

лучава неопределеност от вида 
∞
∞

. Разкриването на тази неопределеност е 

възможно по един от известните методи (например като се приложи прави-

лото на Лопитал), като е възможно да се получи както крайно число, така и 

безкрайност. 

Наистина, да предположим, че в разглежданата ситуация променлива-

та kx  става базисна. Тази променлива, като се има предвид начинът на пост-

рояване на базисните решения, може да приема при новото допустимо ре-

шение произволно големи стойности. Нека в качеството на разрешаващ еле-

мент в s -тата симплекс-таблица е избран елементът lkα . Тогава в резултат 

на една итерация от метода на пълното изключване в )1( +s -та таблица ще 

се достигне до ново допустимо решение със стойност на целевата функция, 

равна на: 

                                      
25

  Атанасов, Б. и др. Моделиране и оптимиране. Цит. съч., с. 58.  
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)(

)(

2
)(

2

1
)(

1)1(

kkk
s

kkk
s

s

dZZ

cZZ
Z

−−
−−

=+

θ
θ

, (24) 

където 
lk

l
k α

β
θ min= . Във формула (24) единствената променлива величина 

се явява kθ . Като отчетем, че 0>∆k , можем да направим извода, че разли-

ките kk cZ −1  и kk dZ −2  не могат едновременно да са равни на нула. Следо-

вателно налице са две възможности: 

1. Разликата 02 =− kk dZ , тогава )( 1
)(

2 kk
s

k cZZ −=∆ . Тъй като 0>∆k  и 

0)(
2 >sZ  по предположение, то  

)(
2

1
)(

1)1( )(
s

kkk
s

s

Z

cZZ
Z

−−
=+ θ

 и −∞=+

+∞→

)1(
lim

s
Z

kθ
. 

Последното съотношение показва неограничеността на целевата (хи-

перболичната) функция отдолу. С това изчислителната процедура приключва. 

2. Случай, при който разликата 02 ≠− kk dZ . Тогава  

kk

kk

kkk
s

kkk
s

s

dZ

cZ

dZZ

cZZ
Z

kk −
−

=
−−
−−

=
+∞→

+

+∞→
2

1

2
)(

2

1
)(

1)1(

)(

)(
limlim

θ
θ

θθ
. (25) 

За установяване на характера на приближаването на хиперболичната 

функция )1( +sZ  до стойността (25) търсим производната 

.
)]([)]([

)()(

)]([

)]()[()]()[(

2

2

)(

2

2

2

)(

2

2
)(

11
)(

2

2
2

)(
2

1

)(

122

)(

21
)1(

kkk

s

k

kkk

s

kk
s

kk
s

kkk
s

kkk

s

kkkkk

s

kk

k

s

dZZdZZ

dZZcZZ

dZZ

cZZdZdZZcZZ

−−

∆−
=

−−

−+−
=

=
−−

−−−+−−−−
=

∂
∂ +

θθ

θ
θθ

θ
 (26) 

От равенство (26) и по направеното предположение, че 0>∆k  следва, 

че производната 0
)1(

<
∂

∂ +

k

sZ

θ
, т.е. целевата (хиперболична) функция е моно-

тонно намаляваща, като се приближава към своята крайна граница 
kk

kk

dZ

cZ

−
−

2

1 . 

Тази граница, по-точно нейната стойност, ще представя асимптотическия 

минимум на целевата функция на задачата на хиперболичното оптимиране. 
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Очевидно е, че в пространство с размерност 2>n  броят на ребрата от 

многостена K , с безкрайни дължини (с краища в безкрайността), може да 

бъде значително по-голям в сравнение с двумерния случай. Поради което и 

асимптотическите решения могат да бъдат няколко. Оказва се, че е възмож-

на ситуация, когато между тези решения не присъства оптималното. Това е в 

случая, когато хиперравнината, минаваща през началото, в резултат на за-

въртане, застава в положение (фиг. 8, фиг. 9), при което става успоредна на 

някое безкрайно ребро и в същото време все още се намира в многостена K  

на допустимите решения. 

При такава ситуация може да се препоръча: 

1. Да се избере друг стълб с 0>∆ j , сред елементите на който има по-

не един положителен, за разрешаващ. Ако такъв стълб съществува, то след-

ва да се извърши една итерация по предложения във втора точка метод. 

След това се сравнява намерената стойност на целевата функция Z  с асимп-

тотическата 
kk

kk

dZ

cZ

−
−

2

1 . Ако при това 
kk

kk

dZ

cZ
Z

−
−

<
2

1 , то е необходимо да се 

продължи със завършване допълването на новата симплекс-таблица. С по-

лучената таблица следва да се продължи по тривиалния начин. 

Ако намерената стойност на целевата функция е по-голяма от асимп-

тотическата, то е необходимо да се върнем към предходната таблица и да 

приемем 
kk

kk

dZ

cZ

−
−

2

1  за асимптотически минимум. 

2. Ако възможностите за избор на такива стълбове, както в първия 

случай, са няколко, то за всеки отделен случай по аналогичен начин се 

пресмятат асимптотическите решения. След което в качеството на минимум 

на целевата функция се избира този, който отговаря на най-малките от чис-

лата 

jj

jj

dZ

cZ

−

−

2

1
, т.е. 

jj

jj

j dZ

cZ
Z

−

−
=

2

1
minmin . 
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Фиг. 8     Фиг. 9 

След пресмятане на minZ  приближеното оптимално решение се търси 

посредством въвеждане в базисните решения на променливата sx . Като се пре-

писват на s
x  достатъчно големи положителни стойности, може да се намери 

решение, достатъчно близко до оптималното. При това съответното значение 

на целевата функция с много малко ще се различава от граничното 
kk

kk

dZ

cZ

−
−

2

1 . 

Направените разсъждения се базират на следното твърдение. 

Теорема 7. Ако за намереното асимптотическо значение на хипербо-

личната функция Z  може да се предложи допустимо решение с по-малка 

стойност на Z , то в многостена на решенията U  съществува и върхова точ-

ка с по-малка стойност на Z  отколкото граничната. 

Доказателство. Допускаме противното, т.е. нека разрешаващата хи-

перравнина става успоредна на някакво безкрайно ребро от областта на до-

пустимите решения U  и на целевата функция съответства гранично значе-

ние )( kXZ . При това положение хиперравнината разделя изпъкналото мно-

жество U  на две области. Нека предположим, че в тази от двете области, 

където се намира указаното допустимо решение със стойност на целевата 

функция )( kXZZ <  няма върхови точки от множеството U . Но всяка точка 

от изпъкнало множество може да се представи като изпъкнала линейна ком-

бинация от върхови точки, ако бъде използвано понятието „безкрайно отда-

лечени върхови точки“ (фиг. 9). 

От тук следва, че множеството U  изцяло лежи от едната страна на 

разрешаващата хиперравнина и да намалява – въпреки предположението 
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стойността на Z , без да напусне U , е невъзможно, полученото противоре-

чие доказва твърдението. 

Илюстрация ще бъде направена чрез следния 

Пример 2. Да се намери  

21

21

54

3
:min

xx

xx
Z

+
+

=   

при ограничения 

.0,0

,3

,62

,43

21

21

21

21

≥≥

≤+−

≥+

≥+−

xx

xx

xx

xx

 

Привеждаме ограничителните условия на задачата в каноничен вид: 

).51(,0

,3

,62

,43

521

421

321

÷=≥

=++−

=−+

=−+−

jx

xxx

xxx

xxx

j

 

За намаляване на броя на изкуствено въведените променливи вместо 

първото условие в горните равенства избираме в качество на ограничителни 

условия разликата между първото и второто уравнение в системата. След 

което във второто ограничително условие въвеждаме изкуствена променли-

ва 6x . В резултат достигаме до следната задача, която е еквивалентна на 

изходната: 

621

621

54

3
:min

Mxxx

Mxxx
Z

++
++

=  

при ограничения 

).61(,0

,3

,62

,243

521

6421

4321

÷=≥

=++−

=+−+

=−+−

jx

xxx

xxxx

xxxx

j

 

Оптималното решение е приведено в таблица 4. 
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Таблица 4 

БC  

Б 0А  

1 3 0 0 0 

4 5 0 0 0 

1 2 1А  2А  3А  4А  5А  

1 4 1А  26/11 1 0 1/11 -5/11 0 

3 5 2А  14/11 0 1 -2/11 -1/11 0 

0 0 5А  45/11 0 0 -3/11 -4/11 1 

jjj cZ −=∆ 1
'  1Z  68/11 0 0 -5/11 -8/11 0 

jjj dZ −=∆ 2
''  2Z  174/11 0 0 -6/11 -25/11 0 

j∆  87/34=Z  0 0 -362/111 308/11 0 

 

Тъй като 0
11

308
4 >=∆  е единственото положителното число, а всички 

елементи в стълба на променливата са отрицателни, то налице е асимптоти-

чен минимум: 

32,0
11/25

11/8
min =

−
−

=Z . 

Той се получава при +∞→4x . От таблица 4 имаме 

+∞→+= 41
11

5

11

26
xx , +∞→+= 42

11

1

11

14
xx , 

тогава 32,0
25174

868

4

4 →
−
−

=
x

x
Z . 

Приближеното решение на задачата се получава така: записва се раз-

лагането на векторите 0A  и 4A  спрямо базисните 1A , 2A  и 5A , т.е. 

5210
11

45

11

14

11

26
AAAA ++= , 

5214
11

4

11

1

11

5
AAAA −−−= . 

Двете страни на второто разлагане умножаваме по 4x : 
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54241444
11

4

11

1

11

5
AxAxAxAx −−−= , 

след което от представянето на 0A  изваждаме горното равенство. В резултат 

на това намираме 

445424140
11

4

11

45

11

1

11

14

11

5

11

26
AxAxAxAxA +







 ++






 ++






 += . 

От последното разлагане може да се намери приближено решение, ко-

ето е близко до асимптотичното. Областта от допустимите решения U  има 

вида, представен на фиг. 10. 

 

Фиг. 10 

В. Числено решаване на задачата на хиперболичното оптимиране 

чрез подходяща трансформация 

Да разгледаме задачата на хиперболичното оптимиране във вида: 

0

1

0

1

2

1

)(

)(
)(:max

dxd

cxc

XZ

XZ
XZ

n

j

jj

n

j

jj

+

+

==

∑

∑

=

=
 (27) 

върху областта U  зададена с условията 

i

n

j

jij bxa =∑
=1

 ( mi ÷=1 ), (28) 

0≥jx  ( nj ÷=1 ). (29) 

На задачата (27) – (29) ще съпоставим линейната задача 
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00

1

)(:max ycycYF
n

j

jj += ∑
=

 (30) 

върху областта G , зададена с условията 

00

1

=−∑
=

ybya i

n

j

jij  ( mi ÷=1 ), (31) 

100

1

=+∑
=

ydyd
n

j

jj  ( mi ÷=1 ), (32) 

00 ≥y , 0≥jy  ( nj ÷=1 ). (33) 

Връзката между задачите (27) – (29) и (30) – (33) ни дават следните 

твърдения26: 

Теорема 8. Необходимото и достатъчно условие хиперболичната зада-

ча (27) – (29) да има решение е линейната задача (30) – (33) да е разрешима 

и ако ),...,,( **

1

*

0

*

nyyyY =  е оптималният план на задачата (30) – (33), за който 

0*

0 >y , то ),...,,(
1 **

1
*
0*

0

*
nyyy

y
X =  е оптимално решение на задачата (27) – 

(29), като )()( ** YFXZ = . 

Теорема 9. Ако ),...,,( **

2

*

1

*

nxxxX =  е оптимален базисен план на зада-

чата (27) – (29), то ),...,,,1(
)(

1 **

2

*

1

02

*

nxxx
XZ

Y =  е опорно решение на задачата 

(30) – (33). 

Следствие 1. Ако задачата (27) – (29) е разрешима, то 

),...,,( **

1

*

0

*

nyyyY =  е оптимално решение на задачата (30) – (33), за което 

0*

0 >y . 

Следствие 2. Ако 0
y  расте неограничено в G , то съществува такова 

UX ∈ , за което 0)(2 =XZ . 

Следствие 3. Ако за всички оптимални базисни решения на задачата 

(30) – (33) е в сила 00 =y , то задачата (27) – (29) няма решение (целевата 

функция не достига супремума си в областта U ). 

                                      
26

  В тази част на изследването са използвани резултати от: Кендеров, П. и др. Матема-

тическото оптимиране. Цит. съч., с. 144-151. 
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На базата на тези теореми и произтичащите от тях следствия решава-

нето на хиперболичната задача (27) – (29) се свежда до намиране на опти-

малното решение на линейната задача (30) – (33), за което се предполага, че 

компонентата 0*

0 >y . Самата изчислителна процедура се осъществява по 

следния алгоритъм: 

1. Хиперболичната задача (27) – (29) се извежда в каноничен вид. 

2. Формулира се линейната задача (30) – (33), която се решава с из-

ползване на алгоритъма на симплекс-метода. Като изход са възможни след-

ните случаи: 

а) задачата (30) – (33) няма решение – хиперболичната задача (27) – 

(29) също няма решение; 

б) задачата (30) – (33) има оптимално базисно решение – преминава се 

към следващата стъпка. 

3. В зависимост от стойностите на *

0y  са възможни случаите: 

а) 0*

0 >y  решението на хиперболичната задача е ),,...,,(
1 **

2
*
1*

0

*
nyyy

y
X =

като )()( ** YFXZ = ; 

б) ако 0*

0 =y  за всички оптимални базисни решения, то хипербо-

личната задача няма решение. 

Алгоритъмът за решаване на задачата на хиперболичното оптимиране 

ще демонстрираме върху модела (30) – (33). За целта предварително задача-

та, съответстваща на модела, привеждаме в канонична форма. Тогава ли-

нейната задача ще има вида: 

4321 131276)(:max yyyyYF +++=  

0644444 054321 =−++++ yyyyyy , 

01103456 064321 =−++++ yyyyyy , 

0100131064 074321 =−++++ yyyyyy , 

14222 4321 =+++ yyyy , 

0≥jy  )71( ÷=j . 

Решаваме тази задача със симплекс-метода и на последната стъпка по-

лучаваме таблицата (табл. 5): 
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Таблица 5 

БC  Б 0А  

6 7 12 13 0 0 0 0 -М 

1y  2y  3y  4y  5y  6y  7y  0y
 8y  

12 3y  1/3 2/3 2/3 1 4/3 0 0 0 0 1/3 

0 6y  7/3 94/15 46/15 0 -59/30 0 1 -11/10 0 7/3 

0 0y  1/30 2/75 1/150 0 1/300 0 0 -1/100 1 1/30 

0 5y  4/5 76/25 44/25 0 -28/25 1 0 -16/25 0 4/5 

j∆  4max =G  2 1 0 3 0 0 0 0 М+4 

 

Решението на линейната задача е )0;30/1;0;3/7;5/4;0;3/1;0;0(* =Y , 

4)( * =YF . Тъй като 0
30

1
0 >=y , хиперболичната задача има решение 

)0;10;0;0(* =X , 4)()( ** == YGXZ . До този резултат достигаме и при реша-

ването на задачата по предложения модифициран симплекс-метод. Отдаваме 

предпочитание на втория метод, тъй като оптималното решение се достига 

на третата стъпка, докато при първия метод – на пета итерация. 

Заключение 

Като обобщение на изложеното в това изследване ще направим опит 

да формулираме основните приносни моменти: 

1. На база изясняване същността на понятията „модел“ и „метод“ е 

показана разликата между тях и е предложена авторова класификация спе-

циално на оптимизационните модели. 

2. Чрез въвеждане на някои допълнения към ЗХО и на основата на из-

ведени свойства, свързани със спецификата на целевата функция и на допус-

тимото множество, са формулирани условия, при наличието на които се на-

мира оптималното решение. Направена е геометрична интерпретация на 

ЗХО, подкрепена с подходящ числов пример. 

3. Предложени са три метода, при които, на база формулирани твър-

дения, са изведени необходими и достатъчни условия за съществуване или 

несъществуване на оптимални решения, и са дадени подходи при наличието 
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им, за тяхното намиране. Изтъкнати са слабости на някои от алгоритмите и 

са предложени начини за тяхното отстраняване. 

4. Направена е икономическа интерпретация на разглежданите мето-

ди, която е допълнена с апробация на теоретичните постановки чрез подхо-

дяща практическа задача. 

Изводът, който може да направим е, че по наше виждане е защитена 

поставената теза и е постигната поставената цел, залегнала в студията. 

В редица икономически процеси възникват проблеми, при решаването 

на които се конструират оптимизационни икономико-математически модели 

с дробно-нелинейни целеви функции. Това налага в бъдещи научни изслед-

вания усилията да бъдат насочени към класификацията на такива модели, 

както и анализиране на методите за тяхното решаване. 
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SOME NEW VIEWS ON HYPERBOLIC OPTIMIZATION 

Assoc. Prof. Dr Rosen Nikolaev 

Abstract 

In a number of economic problems we need to design optimization mathematical 

models with linear-fractional (hyperbolic) optimality criteria in the process of solving 

them. In the present study there are made certain additions to hyperbolic optimization 

theory. There are drawn properties connected with the specifics of that type of model and 

are formulated conditions under which there can be answered the question regarding the 

existence or non-existence of an optimal solution. There are proposed three methods of 

solving the problem of linear-fractional optimization, whose application is supported by 

means of suitable examples, and is offered an economic interpretation of the issues laid 

down in the study. 

Keywords: model, hyperbolic optimization, linear-fractional optimization, relative 

criteria. 

 

EINIGE NEUE ERKENNTNISSE UND MEINUNGEN ÜBER DIE 
HYPERBOLISCHE OPTIMIERUNG 

Doz. Dr. Rosen Nikolaev 

Zusammenfassung 

Bei einer Reihe von ökonomischen Aufgaben kommt man im Prozess der Lösung 

zum Aufbau von mathematischen Optimierungsmodellen mit bruchzahlig-linearen 

(hyperbolischen) Kriterien für Optimierung. In der vorliegenden Studie werden einige 

Ergänzungen zur Theorie der hyperbolischen Optimierung gemacht. Eigenschaften 

werden abgeleitet, die mit den Spezifika eines solchen Modells verbunden sind, 

Voraussetzungen werden formuliert, die für die optimale Lösung von entscheidender 

Bedeutung sind, wenn sie vorhanden sind. Drei Methoden für die Lösung der Aufgabe der 

bruchzahlig-linearen Optimierung werden vorgeschlagen sowie deren Anwendung durch 

geeignete Beispiele überprüft, und in diesem Zusammenhang wir die der Studie zugrunde 

liegende Problematik wirtschaftswissenschaftlich interpretiert. 

Schlüsselworte: Modell, hyperbolische Optimierung, bruchzahlig-lineare 

Optimierung, relative Kriterien. 
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НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ АСПЕКТЫ И МНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ОПТИМИРОВАНИЯ 

Доц. д-р Росен Николаев 

Резюме 

В ряде экономических задач, в процессе их решения, приходится конструи-

ровать оптимизационные математические модели с дробно-линейными (гиперболи-

ческими) критериями оптимальности. В настоящей разработке сделаны некоторые 

дополнения к теории гиперболического оптимирования. Определены свойства, 

связанные со спецификой такого типа моделей и сформулированы условия, при 

наличии которых получается ответ на вопрос о наличии или отсутствии оптималь-

ного решения. Предложены три метода разрешения задачи дробно-линейного оп-

тимирования, применение которых поддерживается посредством подходящих при-

меров; сделана экономическая интерпретация рассматриваемой в исследовании 

проблематики. 

Ключевые слова: модель, гиперболическое оптимирование, дробно-линейное 

оптимирование, относительные критерии. 
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Увод 

Куриерското обслужване е елемент на логистично-

то обслужване, което гарантира освен бързина и надежд-

ност на приемане, пренасяне и доставяне на пратките 

лично на получателя и предоставяне на всички или на 

някои допълнителни услуги1. В този контекст куриерско-

то обслужване е понятие, включващо редица променли-

ви, позволяващи висока степен на адаптивност към кри-

териите, дефинирани от клиента2.  

Качеството на обслужването, предоставено от куриерските фирми, 

създава реални условия на фирмите в бранша за постигане на уникалност, 

която да рефлектира върху присъствието им в икономическото пространство 

и да повиши нивата на тяхната значимост за редица пазарни участници от 

различни сектори като промишленост, строителство, селско стопанство, 

търговия и пр., както и за голяма част от домакинствата. 

 

                                      
1
  Закон за пощенските услуги. // ДВ, №61, 2014. 

2
  Настоящата студия е част от цялостно научно изследване (НПИ – 116/2014), финан-

сирано със средства, отпуснати целево от държавния бюджет на ИУ – Варна за науч-

ни изследвания.  
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Целта на студията е въз основа на теоретичен обзор на един съвреме-

нен подход при управление на качеството на обслужване и изследване на 

потребителската удовлетвореност от обслужването, предоставено от кури-

ерски фирми, опериращи в област Варна, да се разкрият възможности за 

неговото подобряване. 

Постигането на тази цел предполага решаването на основни задачи, 

свързани с: 

1. Теоретично представяне на един съвременен подход при управление 

на качеството на обслужването, предоставено от куриерски фирми. 

2. Изследване потребителската удовлетвореност от обслужването на 

клиентите на куриерски фирми, опериращи в област Варна. 

3. Разкриване на възможности за подобряване на обслужването на 

клиентите от куриерски фирми в област Варна. 

В хода на изследването се прилагат методи на синтез, графичен метод, 

както и анкета за акумулиране на информация относно оценката на крайните 

потребители за различни аспекти от процеса на предоставяне на куриерски 

услуги от фирмите в област Варна, разделена в четири блока: измерване на 

очакваната от клиентите куриерска услуга; измерване на възприемането на 

услугата от клиентите; измерване на значимостта на групови показатели 

като външен вид на фирмите за куриерски услуги, способност и желание на 

фирмите да подпомагат клиентите и бързо да ги обслужват, вежливост и 

компетентност, внимание и индивидуален подход на служителите към клиен-

тите на фирмите за куриерски услуги; четвъртият блок е демографски. 

Обект на изследване в студията са крайни клиенти, обслужени от ку-

риерски фирми, опериращи в област Варна, които са в трудоспособна въз-

раст (физически лица, не стопански агенти) и са профилирани въз основа на 

въпроси, заложени в демографския блок, включен в анкетния лист. 

Предметът, който представлява интерес за изследователите, може да 

бъде сведен до обслужването на клиентите от куриерски фирми, работещи 

на територията на област Варна. 

Хипотезата, която застъпват авторите в тази студия, е, че съществуват 

отклонения между очакваното и реално предоставеното обслужване на кли-

ентите от куриерските фирми, опериращи в област Варна. 
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Високите конкурентни нива в сектора на куриерските услуги създават 

добра основа за изследвания с теоретична и приложна значимост, насочени 

към търсене и установяване на предимства, които да откроят фирмата в съз-

нанието на клиента. 

Отделните части в студията са написани от:  

Доц. д-р Донка Желязкова – въведение, глава първа, глава втора, па-

раграф 2.1, глава трета, заключение и обща редакция.  

Докторант Мария Токушева – глава втора, параграф 2.2.  

 

Глава първа. Един съвременен подход при управление 

на качеството на обслужване, предоставено от куриерски фирми 

 

1.1. Модел за качество на логистичното обслужване 

на клиенти от куриерски фирми 

Поставянето на клиента във фокуса на фирменото внимание е подход, 

който доказва своята ефективност и позиционира конкурентната борба в прин-

ципно ново измерение, в което научнообоснованите методи и прилагането на 

доказани практики при вземането на управленски решения добива стратегичес-

ки мащаби и се превръща в основна предпоставка за успеха на фирмите в дъл-

госрочен план. Широкият диапазон на познанията в областта на мениджмънта 

позволява фундаментални модели и методики на изследване да бъдат адапти-

рани и адекватно прилагани в редица области на стопанския живот.  

В областта на обслужването на клиентите са известни и се прилагат 

редица модели като:  

1. Традиционният метод за планиране на обслужването (Traditional 

Ways of Planning Customer Services), според който обслужването на клиенти-

те се позиционира на изхода на логистичната система и представлява част от 

фирмения маркетингов микс3.  

 

 

 

                                      
3  Lambert, J., R. Stock. Strategic Logistics Management. Irwin, Homewood, IL, 1993. 
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2. Моделът на Кано за класификация на елементите на качеството 

(Kano’s Model of Quality Element Classification), насочен към оценка на обс-

лужването на клиентите4.  

3. Концептуалният модел за качеството на обслужване във веригата на 

доставки (Conceptual Model for Quality of Service in the Supply Chain) 5, бази-

ран на концепцията за качеството на обслужване, разработена от 

Parasuraman, A., Valarie A. Zeithaml, Leonard L. Berry и се позовава на разра-

ботките на A. E. Gunasekaran и W. T. Ngai6.  

4. Моделът за качество на логистичното обслужване (LSQ – Logistic 

Service Quality) 7 и др.  

Всеки един от тези модели може да намери приложение при изследване 

на обслужването на клиентите, предоставено от куриерски фирми. За целите на 

тази студия ще се спрем на Модела за качество на логистичното обслужване 

(LSQ – Logistic Service Quality), тъй като той включва ясно определени промен-

ливи като навременност (Timeliness), условия/точност на поръчката 

(Condition/Accuracy of order), качество на информацията (Quality of information) 

и наличност/качество на персонала (Availability/Quality of personnel)  за опреде-

ляне на най-ефективните измерители при предоставянето на качество на услу-

гите за постигане на удовлетвореност на клиентите в актуалните пазарни усло-

вия. Списъкът на променливите може да бъде допълнен и към тях да се доба-

вят: поръчка за освобождаване на количества (Order release quantities), проце-

дура по поръчката (Ordering procedures), несъответствия, свързани с изпъл-

нението на поръчката (Order discrepancy handling)8. 

                                      
4  Huiskonen, J., T. Pirttilä. Sharpening Logistics Customer Service Strategy Planning by 

Applying Kano’s Quality Element Classification. // International Journal Production 
Economics, 1998, Vol. 56-57, pp. 253-260. 

5  Seth, N., S. G. Deshmukh, Prem Vrat. A Conceptual Model for Quality of Service in the 
Supply Chain. // International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 
2006, Vol. 36, №7, pp. 547-575. 

6  Gunasekaran, A. E., W. T. Ngai. Build-to-Order Supply Chain Management: a Literature 
Review and Framework for Development. // Journal of Operations Management, 2005, 
Vol. 23, pp. 423-451. 

7  Ho, J. S. Y., D. O. L. Teik, F. Tiffany, L. F. Kok, T. Y. Teh. Logistic Service Quality 
among Courier Services in Malaysia. // International Conference on Economics, Business 
Innovation, IPEDR, 2012, Vol. 38, IACSIT Press, Singapore, pp. 113-117. 

8  Mentzer, J. T., D. J. Flint, G. Tomas, M. Hult. Logistics Service Quality as a Segment-
Customized Process. // Journal of Marketing, October, 2001, Vol. 65, pp. 82-104. 
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В сектора на услугите, в това число и на куриерските услуги, удовлет-

вореността на клиентите е основен елемент, който съществено допринася за 

формиране на лоялни клиенти9 и всяка от посочените променливи оказва 

своето съществено влияние за формиране на потребителските нагласи: 

1. По отношение на показателя, измерващ навременността (Timeliness) 

при оказването на куриерската услуга, трябва да се има предвид, че нейният 

принос към обслужването на клиентите е от фундаментално значение, пора-

ди факта че съществена част от първоначалните впечатления се свързват с 

акуратността на изпълнение в тази насока. Навременното изпълнение из-

мерва точността при осъществяването на доставките и цели максимална 

степен на доближаване между предварително фиксираното и реалното вре-

ме. Значимостта на показателя се определя и от необходимостта за прилага-

не на оптимален подход към общия времеви диапазон в цялостния логисти-

чен процес, който интегрира множество от точки, в които пратката стацио-

нарно бива позиционирана и на тази основа може да се гарантира протичане 

на логистичните процеси в желаните времеви граници.  

2. Условия/точност на поръчката (Condition/Accuracy of order) фигури-

ра в списъка с показателите, дименсионно определящи нивата на удовлетво-

реност на клиентите, предвид възможността за пораждане на ситуация на 

конфликт между логистичния доставчик и клиента при отчетено несъответс-

твие в този аспект. За превенцията в тази насока от голямо значение са ко-

муникационните връзки между двете страни, ясно формулираните парамет-

ри на поръчката от клиента и нивата на компетентност, опита и съпричаст-

ността от страна на персонала на куриерската фирма. Наличието на тези 

предпоставки е гаранция за формиране на поръчка, която отговаря на изиск-

ванията на клиентите и на възможностите на доставчика. В резултат на това 

може да се очаква постигане на удовлетвореност за получателите на куриер-

ски услуги и формиране на лоялна клиентска аудитория за самите куриери.  

 

                                      
9  Sharma, A., D. Grewal, M. Levy. The Customer Satisfaction/Logistics Interface. // Journal 

of Business Logistics, 1995, Vol. 16, № 2, pp. 1-22; Saura, I. G., D. S. Fraces, G. B Contri, 
M. F. Blasco. Logistic Service Quality: A New Way to Loyalty. // Industrial Management 
and Data Systems, 2008, Vol. 108, № 5, pp. 650-668. 



297 

3. Предвид динамиката в развитието на информационно-комуни-

кационните технологии все по-високи са и критериите за оценка по отноше-

ние на качеството на информацията (Quality of information). Разширява се 

обхватът на изискванията на клиентите, тъй като информацията се възприе-

ма като „качествена“, ако отговоря на множество условно определени пара-

метри, в това число визираме пълнота на информационния масив, достовер-

ност, навременност, многоканалност при транслиране, бързина на актуали-

зиране, многокритериалност при филтриране, сигурност по отношение на 

достъпа от страна на лицата с делигирани права, обратна връзка с доставчи-

ка на куриерски услуги и пр.  

4. Показателите за наличност/качество на персонала (Availability 

/Quality of personnel) или конкретизирани от John T. Mentzer, Daniel J. Flint, 

G. Tomas, M. Hult като качество на персонала за контакт (Personnel contact 

quality) се отнасят до ориентацията към клиентите от страна на контактните 

лица на доставчика на куриерски услуги. Конкретно клиентите се интересу-

ват дали персоналът за обслужване е информиран и съпричастен към техни-

те изисквания и дали е достатъчно компетентен, за да им окаже адекватно 

съдействие при разрешаване на възникналите проблеми. 

5. Поръчка за освобождаване на количества (Order release quantities) в 

сферата на куриерските услуги свързваме с присъствието на пратките във 

веригата от началния до крайния клиент, тоест от момента на предоставяне 

на пратката до момента на нейното преминаване във владение на крайния 

клиент.  Показателите, които се измерват за формиране на комплексна оцен-

ка в това направление, могат да оценят времето, за което се обработват 

практиките в разпределителните центрове, общото време, необходимо за 

извършване на услугата, коректност при отпускането на количествата и др. 

6. Към настоящия момент управлението на фирмените процеси се под-

чинява на определен набор от процедури, които регламентират сценариите, 

по които се постига желаният резултат в синхрон с динамиката на промени-

те във факторите, оказващи влияние върху изпълнението. В тази посока ку-

риерските фирми следва да разполагат с формализирана процедура по по-

ръчката (Ordering procedures), която да я проследява от момента на нейното 

постъпване до момента на нейното изпълнение, като следва да включва и 
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елементи на процедурни решения при постъпване на рекламации. Този под-

ход се прилага с оглед постигане на високи нива на персонализираност от-

носно разпределението на отговорностите между ангажираните човешки 

ресурси.  

7. Конструирането на системата от показатели за оценка на качеството 

на логистичното обслужване логично оценява и несъответствията, свързани 

с изпълнението на поръчката (Order discrepancy handling), тоест под внима-

ние се вземат и възможностите за предявяване на рекламации, в случаите 

когато се отчитат сериозни различия между визията на клиента за изпълне-

нието на куриерската услуга и предоставеното от фирмата обслужване. В 

тази насока следва да се търси вариантност при решаване на проблема, из-

годна и за двете страни, от гледна точка на стратегическата значимост на 

клиента, особено когато той попада в групата на постоянните и лоялните 

към фирмата клиенти.  

В тази връзка можем да обобщим, че: 

Първо, удовлетворението на клиентите може да се възприеме като ре-

зултат от съпоставителни оценки между очаквано и предоставеното обслуж-

ване, докато качеството на самата услуга се основава на сравнение между 

желаната и предоставената услуга.  

Второ, удовлетвореността на клиентите не се намира в тясна връзка с 

конкретна услуга, а е следствие от комплексни действия, за които можем да 

твърдим, че обхващат последователност от звена, формиращи цялостната 

верига на доставки и всяко действие или бездействие рефлектира върху 

крайните равнища на обслужване и конкретно върху удовлетвореността на 

клиентите.  

1.2. Методика за проучване на обслужването на клиентите 

Редица автори се консолидират около схващането, че най-

ефективната, нагледна и полезна методика, свързана с проучване на обслуж-

ването на клиентите, е „SERVQUAL“, разработена от A. Parasuraman, Valarie  
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A. Zeithaml, Leonard L. Berry10. С нея се цели преодоляване на сложни абст-

рактни разсъждения за качеството на услугите и се свежда до конкретни 

управленски решения, свързани с подобряването на качеството на обслуж-

ване на потребителите.  

Разработеният модел за качеството на обслужване е известен като мо-

дел на несъответствията и може да бъде адаптиран в контекста на куриерс-

ката дейност (вж. фиг. 1). 

Несъответствията по отношение на качеството на куриерското обс-

лужване, които могат да бъдат локализирани, се свеждат най-общо до пет: 

1. Първото несъответствие касае възприемането на потребителските 

очаквания от страна мениджърите на куриерски фирми и реалните очаква-

ния от страна на клиентите, свързани с обслужването, което им се предоста-

вя. На тази основа е възможно да възникне различие, продиктувано от пози-

цията на отделните параметри, които формират куриерския продукт и опции-

те за неговото заплащане. В сферата на куриерското обслужване е широко 

застъпена политиката на предлагане на пакети от множество допълнителни 

елементи, които формират цялостния облик на крайния продукт. Потребите-

лите от своя страна са силно чувствителни към комплекса от услуги и от 

баланса между качество и цена, които формират нивата на тяхната удовлет-

вореност. За постигане на съответствие в тази насока куриерите следва да 

фокусират своето внимание към потребителските очаквания и предпочита-

ния посредством провеждане на маркетингови проучвания. 

2. Второто различие, което отчита моделът, взема под внимание веро-

ятността за настъпване на несъответствие между възприемането на потреби-

телските очаквания от страна на ръководството на куриерските фирми и 

пренасянето на тези възприятия върху характеристиките на качеството на 

обслужване. Несъответствия в това направление могат да бъдат регистрира-

ни при липсата на стандарти, разработени в съответствие с очакванията на 

клиента, базирани на т.нар. добри практики и оценяване на обслужването на 

клиентите на база вътрешнофирмени нормативи. 

                                      
10  Parasuraman, A., V. A. Zeithaml, L. L. Berry. A Conceptual Model of Service Quality and Its 

Implications for Future Research. // Journal of Marketing,  Fall 1985,Vol. 49, pp. 41-50; Фе-
доськина Л. А. Методика „SERVQUAL” как инструмент повышения инновационной ак-
тивности в организациях сферы услуг. // Креативная экономика, 2008, №3 (15), с. 73-83. 
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Фиг. 1. Модел на несъответствията в качеството 

на куриерското обслужване11 

3. Различия в областта на обслужването могат да бъдат наблюдавани и 

по отношение на кореспонденцията между възприетите характеристики на 

обслужване, определени по спецификация, и процесът на неговото изпълне-

                                      
11  Адаптирано по: Parasuraman, A., V.A. Zeithaml, L. L. Berry. Цит съч., с. 44; Хаксевер, 

К. и др. Управление и организация в сфере услуг: Теория и практика. Санкт-
Петербург: Питер, 2002. 
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ние, който не се финализира с акта на финансово приключване на сделката, 

а продължава във времеви диапазон и след това. Този факт налага да се раз-

шири полето на отговорност, свързана с удовлетвореността на клиентите и 

да се търси съответствие между очакванията на клиентите на куриерски 

фирми, заложени в разработени стандарти и предоставеното им обслужване 

преди, по време и след сделката. Така дименсионно разширен периметър на 

действие за куриерите през целия цикъл на изпълнение на поръчката разк-

рива потенциал за настъпване на несъответственост между очаквания и ре-

ални измерения на изпълнението, които трябва да бъдат максимално приб-

лижени във възможно най-тесни граници. 

4. Общуването с потребителите и предоставянето на обслужване може 

да бъде разглеждано като източник на различия от позицията на нерегла-

ментирани действия на куриерите с фирмената политика на обслужване. В 

няколко основни аспекта могат да се търсят причинно-следствени връзки 

между външната и вътрешната среда, които да доведат до т. нар. несъответ-

ствия. Една от главните възможности е дефинитивно определена от липсата 

на достатъчно тесен контакт между куриерската фирма и нейния потреби-

телски кръг, който има свойството да променя своите параметри в диамет-

рално противоположни посоки, в зависимост от неговата удовлетвореност 

от продуктовия микс, който получава. Ако елементите на микса се възприе-

мат от клиентската аудитория, тогава пазарните позиции на фирмата се от-

личават с определена устойчивост и финансова подкрепа. Обратно, ако сим-

биозата между очакванията на клиентите и предлаганата продуктова комби-

нация не се осъществи, фирмата трябва да предприеме корективни действия 

и да засили връзката с външната среда, за да се адаптира бързо и успешно. 

5. Основно място в модела заема съществуването на потенциална въз-

можност за различие по отношение на възприемането на куриерското обс-

лужване и очакванията на клиентите, тоест не винаги заложените опции по 

отношение на качество, място, допълнителни услуги, срокове за изпълнение 

и пр. са в унисон с вижданията на клиентите. Основната причина можем да 

свържем с липсата на обоснована необходимост от дадена куриерска услуга, 

която логично води до акумулиране на допълнителни разходи, които често в 

условията на нестабилност имат решаващо значение при вземането на ре-
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шение за покупка. В тази посока може да се регистрира известна предпазли-

вост от страна на клиентите, които често и с основание свързват качеството 

с цената на услугата, но все по-широка популярност добива концепцията, 

известна като „low cost“ или това е подход, при който се търси възможност 

за намаляване на разходите чрез редуциране на услугите, извън обсега на 

тези, които формират основните измерения на обслужването. 

В обобщение бихме могли да откроим основните акценти на модела на 

несъответствията в качеството на куриерското обслужване. Той се позовава 

на пет основни допускания за възникване на различия, които мога да повли-

яят върху качеството, като императивно се възприема, че за да се предложи 

очакваното от клиента обслужване, е необходимо да се осъществи вербална 

комуникация, да се изучат личните потребности на клиента и да бъде вни-

мателно проучен опитът, който в исторически план създава предпоставки за 

разкриване на успешната конфигурация от услуги, която може да предложи 

една куриерска фирма, за да бъде адекватна на пазарната ситуация. 

В практиката методът, който се използва при прилагане на 

„SERVQUAL“, е анкетният. Формулираните въпроси  касаят предоставено-

то обслужване на клиентите, като се оценяват техните реакции във връзка с 

неговото качество по критерии, обединени в пет групи12: 

1) осезаемост (физичните свойства на средствата за обслужване, на 

персонала и комуникациите); 

2) надеждност (способност да изпълнява обещанията към клиентите); 

3) отзивчивост (приятелско, открито отношение към клиентите); 

4) гаранции (знания, умения и способност за доверие и искрено обс-

лужване на клиенти); 

5) емпатия (разбиране на клиентите и техните индивидуални нужди). 

Отговорите на въпросите в разработената анкета се дават по 7-

степенната скала на Ликерт, като „1“ е напълно съгласен, а „7“ – напълно не-

съгласен. Получените оценки от анкетите се осредняват по групи, като се от-

чита значимостта на груповите показатели, които са приоритетни за клиенти-

те. Приоритетните критерии се отчитат посредством допълнителна анкета, ка- 

                                      
12  Янченко, В. Ф. Управление качеством в сфере услуг. Системно-логистический под-

ход. Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2001. 
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то по този начин се получава комплексен показател за качество на конкрет-

ната услуга13. 

В анкетната карта се разпределят въпроси в три блока. В първия се за-

дават твърдения, които описват какви биха били очакванията на клиента по 

отношение на обслужването. Твърденията са разпределени в отделни групи 

според критерия, който се изследва. Особеното в този блок е, че твърденията 

на клиентите се основават на техния опит, като за целта е необходимо да си 

представят предприятие, което осигурява възможно най-доброто обслужва-

не и което ще бъде предпочитано пред останалите предприятия в бранша. 

Във втория блок се разполагат твърденията за действително получено обс-

лужване от дадено предприятие в бранша.  

Чрез твърденията в третия блок се измерва значимостта на групите и в 

частност теглата на всяка група от елементите на обслужването. За целта 

респондентите трябва да дадат тегло за всяка група. Необходимо е сумата на 

всички тегла да бъде равна на единица или респективно на сто. За правилно-

то попълване на анкетата е необходимо в началото на всеки блок да се из-

ложи инструкция за попълване, в която са дадени подробни указания. 

Обработката на данните може да се обособи в следните четири етапа: 

• Изчисляване на разликата между оценките за възприеманото Pi и 

очакваното качество Ei на услугата за j-тия респондент, като iii EPSQ −=  за 

всяка двойка отговори на i-тото твърдение. 

• Пресмята се средната стойност на груповия показател за j-тия рес-

пондент, като ∑
=

=
22

1i

k
m

SQ
SQ i  , където m приема стойност 4 или 5 в зависи-

мост от групата (за групи k=1, 3, 4, то m=4, a за групи k=2,5, то m=5). 

• Изчислява се претеглената стойност на груповия показател, като 

kki WSQSQ ×= , където Wk е относителен дял (при база 1) на определена от i-

тия я респондент значимост на групата. 

                                      
13  Недялков, А. Методика за измерване на качеството на услугите. // Scientific 

Proceedings of the Scientific - Technical Union of Mechanical Engineering, IX 
International Scientific Conference „Management and Engineering”, 2011, с. 228-237. 
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• Пресмята се комплексният показател за качество ∑
=

=

n

j

i

n

SQ
SQI

1

 за 

дадена услуга, предоставена от дадено предприятие. 

След като данните бъдат обработени, е необходимо да се анализират 

получените резултати и на базата на извлечената информация да се направят 

изводи и да се предложат подходящи препоръки за управлението на качест-

вото на операциите в процеса на обслужване на клиентите. 

Въз основа на направения теоретичен обзор относно методиката 

„SERVQUAL“ могат да бъдат формулирани следните обобщения: 

Първо, методиката, свързана с проучване на обслужването на клиентите 

„SERVQUAL“, разработена от A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, Leonard L. 

Berry може да бъде адаптирана в контекста на обслужването, предоставено от 

куриерски фирми във връзка с несъответствията на качеството на това обс-

лужване, които могат да бъдат локализирани в пет направления по отношение 

на: възприемането на очакванията на потребителите от страна на мениджъри-

те на куриерски фирми и реалните очаквания от страна на клиентите, както 

общо, така и в контекста на персоналните решения, спецификата на услугите 

и процеса на тяхното предоставяне, вкл. преди и след контакта, външното 

общуване с потребителите и възприемането на куриерската услуга. 

Второ, методът, който се използва при прилагане на „SERVQUAL“, е 

анкетният. С него се цели клиентът да направи оценка за качеството на пре-

доставеното обслужване по критерии, обединени в пет групи: осезаемост, 

надеждност, отзивчивост, гаранции и емпатия. 

Сериозните нива на конкуренция в сектора на куриерските услуги пос-

тавят фирмите в зависимост от техните клиенти и налагат възприемането на 

политика, ясно очертаваща конкретни стъпки, водещи до задържане на кли-

енти и до привличане на нови на база качество. 

1.3. Седем инструмента за управление на качеството 

на обслужване от куриерските фирми 

Качеството на обслужване се явява един от основните фактори, опреде-

лящи резултатите от пазарната дейност на предприятието. При равни други 

условия, колкото по-високо е равнището на качеството на обслужване, толкова 
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по-високи са изискванията на клиентите към продукта. Поради това при фор-

миране на системата на логистичното обслужване е важно да се отчита качест-

во на услугата, предоставяна в процеса на доставка на продукта14.  

При управлението на качеството на обслужване от куриерските фирми 

могат да бъдат адаптирани и използвани методите, наречени „седем инстру-

мента на качеството“15: 

1. Метод на стратификация (разслояване) за анализ на задачите в 

областта на качеството. Един от основните инструменти за управление на 

качеството е стратификацията. С него могат да бъдат подредени (групирани) 

общите данни по проблема в подгрупи, като всички данни се комбинират в 

отделни подгрупи на базата на налични общи характеристики16. Стратифи-

кацията изисква събирането на данни като: време и място на възникване на 

проблема; описание на проблема; причини за неговото възникване; лица, 

отговорни за възникването на проблема; действия за коригиране на пробле-

ма; лица, отговорни за провеждане на корективните действия. След като се 

събере достатъчен обем данни, те трябва да бъдат разслоени, като за куриер-

ските услуги критериите могат за бъдат свързани с процесите на обслужва-

не, с мястото на обслужване, със сътрудниците, взели участие в оказването 

на услугата, с оказаните услуги, с клиентите. 

2. Графичен метод. Обикновено се прилага в комбинация със статис-

тически и математически методи за измерване на количествените промени в 

стопанската действителност, като неговата задача е да илюстрира условни 

изображения на изследваните величини. 

3. Диаграма на Парето за анализ на причините за установените не-

достатъци. Анализът на Парето помага: 1) да се категоризират и напластят 

грешки, дефекти, закъснения, клиентски оплаквания или други индикатори 

като резултат от качеството на работния процес, така че да могат да бъдат 

                                      
14  Миротин, Л. Б. и др. Логистика: Обслуживание потребителей. Москва: ИНФРА – М. 

2002, с. 28-36. 
15  Пак там., с. 39. 
16  Шмилович, М. Стратификация (расслоение, группирование данных) – инструмент 

для анализа проблем. <http://prostokachestvo.ru/index.php?option=com_ content&view= 
article&id=61:2010-08-03-17-27-45&catid=33:2010-05-19-09-19-09&Itemid=100> 
(06.01.2016).  
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идентифицирани различни класове или типове проблеми; 2) графично да се 

покажат резултатите, така че най-значимите проблеми да се откроят (вж. 

фиг. 2). 

Проблемите, които могат да бъдат обект на изучаване от куриерските 

фирми с помощта на диаграмата на Парето, следва да се свържат с качество-

то на персонала, с процесите на транспортиране, на обработване, на опако-

ване, на съхраняване на пратките, с процедурите по удовлетворяване на рек-

ламациите и да се оценят с определено стойностно изражение, което ще 

формира основата за групиране на проблемите в съотношение 80:20 на база 

кумулативния общ процент или ще конкретизира проблемите с най-голямо 

относително тегло. 

 

 

Фиг. 2. Диаграма на Парето17 

4. Причинно-следствена диаграма на Ишикава за систематизиране на 

факторите и условията, влияещи върху равнището на качеството. Тази 

диаграма показва факторите, свързани с оборудване, процеси, хора, материа-

ли, околна среда и мениджмънт, оказващи влияние върху цялостния проб-

лем. По същество тя е техника на „мозъчна атака“ за идентифициране на 

възможните причини за даден проблем и разкрива възможност пред куриер-

ските фирми, които следва да търсят причинно-следствените връзки за въз-

никване и респективно за решаване на проблема по отношение на четири 

                                      
17  Иванов, Пл. Разреши проблема. // CIO, 22.05.2015. <http://cio.bg/7142 razreshi_ 

problema> (06.01.2016).  
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основни категории: персонал, процес на обслужване, условия на външната 

среда и условия на вътрешната работна среда. 

5. Хистограма за оценка на качеството. Хистограмата представлява 

плоскостна стълбовидна диаграма, изобразяваща честотите на отделните 

стойности на даден признак в една извадка като на абсцисата се нанасят 

значенията на признака, а на ординатата – броят на случаите или техните 

относителни дялове (честоти)18. В обсега на куриерските услуги по абсциса-

та могат да бъдат ранжирани броят или стойностите на допълнителните ус-

луги, които фирмите предлагат или елементите на обслужването, от които 

клиентите са доволни или недоволни, а по ординатата да се систематизира 

броят или относителните дялове на доволните и/или недоволните клиенти. 

6. Диаграма на разсейването за проява на зависимостите между по-

казателите за качество и основни фактори на външната среда. Диаграма-

та на разсейване е двумерна графика, всяка точка от която представя измер-

ванията на двете променливи върху един и същи обект. Когато една от про-

менливите, които искаме да изследваме, нараства, то другата може също да 

нараства или да се понижава, или пък да се изменя на случаен принцип. При 

анализа на резултатите на изменение на променливите величини, ако има 

основание да се счита, че двете величини се изменят синхронно, то това мо-

же да означава, че между величините има връзка и те си влияят една на дру-

га19. В областта на куриерските услуги съществуват редица примери за на-

личие на взаимовръзка между две променливи величини като: брой доставе-

ни пратки и постъпили рекламации от клиентите, брой предоставени допъл-

ни услуги и крайната цена на куриерската услуга и др.  

7. Контролна карта на Шухарт20. В управлението на производството 

и бизнес процесите контролната карта на Шухарт се разглежда като инстру-

мент за визуализиране на измененията на избрани параметри с цел обезпе-

                                      
18  Радилов, Д. и др. Въведение в статистиката. Варна: ТедИна, 1995, с. 92. 
19  Йорданов, Б. Ръководство за упражнения по контрол и управление на качеството. 

Инструменти за осигуряване на качеството. София: Химикотехнологичен и металур-
гичен университет, 2012, с. 38. 

20  ГОСТ Р 50779.42-99. Статистические методы. Контрольные карты Шухарта. ГОСТ Р 
50779.42-99. (ИСО 8258-91). Группа Т59 <http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50779-42-
99 > (06.01.2016). 
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чаване на статистическия контрол на качеството. Куриерските фирми могат 

да прилагат този метод за контрол на качеството, като формират един кори-

дор за сигурността, който ще дефинират на база риска за грешка в резултат 

на отклонение от възприетите във фирмата стандарти по отношение на обс-

лужването на клиентите и ще проследят във времето как се променя броят 

на обслужените клиенти или стойността на платените куриерски услуги. На 

базата на измерителите за дисперсия ще установят средната стандартизира-

на стойност, с която всички единици на наблюдаваната съвкупност се отк-

лоняват от средното значение и респективно, колкото е по-малко отклоне-

нието като абсолютна стойност, толкова по-стабилна е наблюдаваната съв-

купност от клиенти. 

Въз основа на проведения теоретичен обзор могат да бъдат направени 

основни обобщения като: 

Първо, удовлетвореността на клиентите не се намира в тясна връзка с 

конкретна услуга, а е следствие от комплексни действия. 

Второ, моделът за качеството на обслужване, известен като модел на 

несъответствията, може да бъде адаптиран в контекста на куриерските услуги. 

Трето, при управлението на качеството на обслужване от куриерските 

фирми могат да бъдат адаптирани и използвани методите, наречени „седем 

инструмента на качеството“. 

Теоретичната постановка на проблема за управлението на качеството 

на куриерските услуги не изчерпва възможностите, които съществуват в 

очертаната насока, но те са основа за провеждане на изследване относно 

потребителската удовлетвореност от използването на куриерски услуги от 

фирми, опериращи в област Варна. За целта ще бъде приложена методика 

„SERVQUAL“, разработена от А. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, Leonard 

L. Berry, базираща се на анкетния метод.  
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Глава втора. Потребителската удовлетвореност от обслужването, 

предоставено от куриерски фирми, опериращи в област Варна 

 

2.1. Обем и тип на извадката за провеждане на представително 

анкетно проучване за област Варна 

За провеждане на представително анкетно проучване на областно рав-

нище обемът и типът на извадката се определят на база три групи критерии: 

тип оценявани характеристики на ниво общо за областта, обем на извадката 

при минимум 50% норма на отговори и очаквана максимална грешка при 

50% относителен дял. 

Броят на единиците в генералната съвкупност на трудоспособното на-

селение в област Варна възлиза на 298 039 лица към 31.12.2014 г. (въз осно-

ва на данни от демографската статистика). С оглед оценката на дадени ха-

рактеристики на тази генерална съвкупност, при риск за грешка 5% (95% 

гаранционна вероятност), е необходимо да се излъчи случайна безвъзвратна 

извадка (вж. табл. 1): 

Таблица 1 

Параметри на представително изследване за област Варна21 

Вариант 

Тип оценявани 

характеристики 

(на ниво общо за областта) 

Обем на извадката 

(при минимум 

50% норма на 

отговори) 

Очаквана 

максимална 

грешка при 50% 

относителен дял 

1 Предимно качествени 
750 

(ефективен ~500) 
±5,4% 

2 Качествени и количествени 
1 500 

(ефективен ~1 000) 
±4,1% 

 

При положение, че обект на изследване са отделните трудоспособни 

лица, най-подходящият тип извадка е стратифицираната тристепенна гнез-

дова безвъзвратна случайна извадка. Конкретните параметри за извадката са 

следните: 

                                      
21  Найденов, Ал. Предложения за обем и тип на извадки за провеждане на представи-

телни проучвания. София: НСИ, 2015. 
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Тип извадка: тристепенна гнездова извадка, стратифицирана по общи-

ни (в област Варна) и град/село, пропорционално на населението в стратите. 

• Гнезда на първа степен – преброителни участъци, избрани на слу-
чаен принцип (Вариант 1: 50 гнезда, Вариант 2: 100 гнезда). 

• Гнезда на втора степен – адреси/домакинства, избрани на случаен 
принцип (по 15 адреса/домакинства във всяко гнездо). 

• Единица на трета степен – лице в трудоспособна възраст, избрано 
на случаен принцип, от живеещите в домакинството/на адреса. 

За целите на изследването на потребителската удовлетвореност от изпол-

зването на куриерски услуги ще ограничим анкетното проучване до обслужва-

нето на трудоспособното население, предоставено от куриерски фирми, опери-

ращи в област Варна. Изборът на трудоспособното население като обект на 

изследване е продиктуван от спецификата на куриерските услуги, които са пла-

тени, тоест изискват определен финансов ресурс и в преобладаващата си част 

предполагат доставка на продукт, който също има определена пазарна стой-

ност, която получателят следва да заплати. На тази основа считаме, че до голя-

ма степен профилът на физическите лица, които използват услугите на куриер-

ските фирми, се определя в границите на трудоспособната възраст. По дефини-

ция трудоспособното население е съвкупност от лица в трудоспособна възраст, 

съобразно трудовото законодателство на страната. Според действащото в Бъл-

гария законодателство минималната граница на трудоспособната възраст е 16 

години, а максималната се определя от правото на пенсия за прослужено време 

съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване22. 

В студията вторият критерии за подбор на участниците в анкетното 

проучване са физически лица, които живеят на територията на област Варна. 

Резултатите от анкетно проучване за изследване на потребителската удов-

летвореност от използването на куриерски услуги в област Варна са обрабо-

тени с помощта на програмен продукт SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), който е предназначен преди всичко за обработка и анализ на ин-

формация от социални и маркетингови проучвания23.  

                                      
22  Кодекс за социално осигуряване. <http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1597824512> 

(06.01.2016). 
23  Стоянов, Ал. Обработка и анализ на данни със SPSS, с. 1. <http://alexst.org/ 

DataAnalysis/Zapiski/SPSS%20textbook_MOD_7.pdf > (06.01.2016). 
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2.2. Анализ на резултатите от анкетно проучване за изследване 

на потребителската удовлетвореност от обслужването, 

предоставено от куриерски фирми в област Варна 

В динамичната среда, в която функционират съвременните стопански 

субекти, удовлетворяването на потребностите заема все по-важно място в 

тяхната стопанска дейност, продиктувано от необходимостта за отстояване 

на пазарни позиции на база уникални конкурентни предимства. Компаниите 

все повече осъзнават, че ако не отговорят на очакванията на потребителите, 

те бързо ще се преориентират към фирми, фокусирани върху техните изиск-

вания. Предвид тази причинно-следствена обусловеност предприятията 

трябва да гарантират качество при обслужване на клиентите на всеки един 

етап от цикъла при изпълнение на поръчката. Именно качествените пара-

метри в процеса по обслужване кореспондират в най-голяма степен с рав-

нището на удовлетвореност на клиентската аудитория и са предпоставка за 

формиране на лоялност, основана на взаимно доверие. В този контекст се 

очертава и обективната необходимост от измерване на равнищата на удов-

летвореност от предоставеното обслужване пред всички пазарни агенти, в 

това число и пред операторите на куриерски услуги, с научно обосновани 

подходи, които да локализират проблемните области и да очертаят от една 

страна насоки за постигане на баланс между качество на предлаганото обс-

лужване и цената, а от друга за повишаване на икономическата ефективност 

на фирмата.  

Тази студия е насочена към изследване на качеството на услугите, 

предоставяни от куриерските фирми и определяне на степента на удовлет-

вореност на потребителските изисквания, като за целта е адаптиран моделът 

„SERVQUAL“. Интерес представлява измерването на качеството на услуги-

те от гледна точка на потребителите чрез оценка на техните очаквания и 

възприятия.  

Анкетата е разделена на четири основни блока. Първият има за цел да 

измери очакванията на потребителите по отношение на дадена куриерска 

услуга. Въз основа на техния опит от използването на куриерски услуги е 

необходимо да си представят такава фирма, която осигурява най-високо 

качество на обслужване и с която винаги биха желали да работят. За целта е 
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необходимо да оценят по седемстепенната скала на Ликерт 22 показателя, 

систематизирани в табл. 2. 

Таблица 2 

Критерии и показатели за оценка на потребителските очаквания 

№ Критерии за качество 

М1 Една добра куриерска фирма има съвременна техника и оборудване 

М2 Офисите на една добра куриерската фирма са с приветлив вид 

М3 Персоналът на една добра куриерската фирма е с представителен външен вид 

М4 
Рекламните материали на една добра куриерската фирма имат добър търговски 
вид 

Q ОСЕЗАЕМОСТ (М1 - М4) 

H5 
Когато една куриерска фирма даде обещание да извърши дадена дейност за оп-
ределено време, тя го прави 

H6 
Когато имате проблем, една добра куриерска фирма прави всичко възможно той 
да бъде решен 

H7 
В една добра куриерска фирма трябва да Ви обслужват професионално от първия 
път 

H8 Една добра куриерска фирма винаги изпълнява услугите си в уречения срок 

H9 
Една добра куриерска фирма не трябва да допуска грешки и неточности в доку-
ментацията си 

Q НАДЕЖДНОСТ (H5 - H9) 

О10 
Служителите на добрата куриерска фирма трябва да казват с точност времето, за 
което ще бъде изпълнена услугата 

О11 
Служителите на една добра куриерска фирма трябва да обслужват клиентите 
бързо 

О12 
Служителите на добрата куриерска фирма трябва винаги да са готови да помог-
нат на клиентите 

О13 
Служителите на добрата куриерска фирма не трябва да са заети с друго, освен с 
изпълнението на заявките на клиентите 

Q ОТЗИВЧИВОСТ (О10 - О13) 

У14 
Поведението на служителите от една добра куриерска фирма трябва да вдъхва 
доверие и увереност 

У15 
При взаимоотношенията си с една добра куриерска фирма клиентите трябва се 
чувстват спокойни и защитени 

У16 
Служителите на една добра куриерска фирма трябва да са винаги учтиви и вни-
мателни към клиентите си 

У17 
Служителите на добрата куриерска фирма притежават компетентността да отго-
варят на всички въпроси 
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Q ГАРАНЦИИ (У14 - У17) 

С18 
В една добра куриерска фирма трябва да има индивидуален подход при обслуж-
ване на клиентите 

С19 Работното време на добрата куриерска фирма трябва да е удобно за клиентите 

С20 
В една добра куриерска фирма трябва да има служители, които са прикрепени 
към клиентите и ги обслужват лично 

С21 
В една добра куриерска фирма служителите възприемат желанията на клиентите 
като свои 

С22 
Служителите на една добра куриерска фирма разбират специфичните потребно-
сти на клиентите 

Q ЕМПАТИЯ (С18-С22) 

 

В анкетата не са включени грешни и верни отговори. Ако респонден-

тите считат, че даден показател е от съществено значение за една добра 

фирма в сектора, то е необходимо да отбележат отговор „1“ и обратно, ако 

считат, че показателят не е абсолютно необходим за добрата фирма, то те 

трябва да маркират „7“. При колебание се избира междинен отговор, затво-

рен в границите между „2“ и „6“. 

Вторият блок от въпроси има за цел да измери възприятието на клиен-

та по отношение на вече предоставена услуга. За целта е необходимо да се 

даде оценка на 22 твърдения (вж. табл. 3), които се отнасят за впечатленията 

на респондента от работата му с водеща куриерска фирма, която той сам 

трябва да посочи. Методът на попълване е сходен с този в блок едно. Отно-

во се използва седемстепенната скала на Ликерт, където отбелязаните с „1“ 

отговори показват, че респондентът е напълно съгласен с твърдението, че 

даден показател е присъщ за въпросната куриерска фирма, а тези маркирани 

със „7“, че твърдението не е типично за фирмата. 

Таблица 3 

Критерии и показатели за оценка на потребителските възприятия 

№ Критерии за качество 

М1 Фирма „XYZ“ има съвременна техника и оборудване 

М2 Офисите на фирма „XYZ“ са с приветлив вид 

М3 Персоналът на фирма „XYZ“ е с представителен външен вид 

М4 Рекламните материали на фирма „XYZ“ имат добър търговски вид 
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Q ОСЕЗАЕМОСТ (М1 - М4) 

H5 
Когато фирма „XYZ“ даде обещание да извърши дадена дейност за определено 
време, тя го прави 

H6 Когато имате проблем, фирма „XYZ“ прави всичко възможно той да бъде решен 

H7 Във фирма „XYZ“ Ви обслужват професионално от първия път 

H8 Фирма „XYZ“ винаги изпълнява услугите си в уречения срок 

H9 Фирма „XYZ“ не допуска грешки и неточности в документацията си 

Q НАДЕЖДНОСТ (H5 - H9) 

О10 
Служителите на фирма „XYZ“ Ви казват с точност времето, за което ще бъде 
изпълнена услугата 

О11 Служителите на фирма „XYZ“ Ви обслужват бързо 

О12 Служителите на фирма „XYZ“ винаги са готови да Ви помогнат 

О13 
Служителите на фирма „XYZ“ никога не са заети с друго, освен с изпълнението 
на заявките Ви 

Q ОТЗИВЧИВОСТ (О10 - О13) 

У14 Поведението на служителите във фирма „XYZ“ Ви вдъхва доверие и увереност 

У15 
При взаимоотношенията си с фирма „XYZ“ Вие се чувствате спокойни и защите-
ни 

У16 Служителите на фирма „XYZ“ са винаги учтиви и внимателни към Вас 

У17 
Служителите на фирма „XYZ“ притежават компетентността да отговарят на 
всички Ваши въпроси 

Q ГАРАНЦИИ (У14 - У17) 

С18 Фирма „XYZ“ има индивидуален подход на обслужване към Вас 

С19 Работното време на фирма „XYZ“ е удобно за Вас 

С20 
Във фирма „XYZ“ има служители, които са прикрепени към вас и Ви обслужват 
лично 

С21 Във фирма „XYZ“ служителите възприемат Вашите желания като свои 

С22 Служителите на фирма „XYZ“ разбират специфичните Ви потребности 

Q ЕМПАТИЯ (С18-С22) 

 

Резултатите, получени в третия блок, имат за цел да спомогнат за из-

мерване на значимостта на груповите показатели „осезаемост“, „надежд-

ност“, „отзивчивост“, „гаранции“ и „емпатия“. В анкетата е описано какво е 

точното съдържание на всеки от показателите и на тази база следва да бъде 

формирана съответната количествена оценка за тях (вж. табл. 4). 
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Таблица 4 

Съдържание на груповите показатели 

 

Показател Описание 

1. Осезаемост 
Външен вид на фирмите за куриерски услуги, включващ: сграда, 
помещения, оборудване, персонал, информационни материали 

2. Надеждност 
Способността на фирмите за куриерски услуги да изпълняват услу-
гите си надеждно и старателно 

3. Отзивчивост 
Желанието на фирмите за куриерски услуги да помагат на клиенти-
те и бързо да ги обслужват 

4. Гаранции 
Вежливост, компетентност на служителите във фирмите за куриер-
ски услуги, както и умението им да вдъхват доверие 

5. Емпатия 
Внимание и индивидуален подход към клиентите от страна на слу-
жителите във фирмите за куриерски услуги 

 

Респондентите посочват доколко тези показатели са значими за тях, 

като разпределят 100 точки в съответствие с визията за тяхната важност. 

Колкото по-голяма персонална стойност има даден показател, толкова пове-

че точки получава. Необходимо и важно условие е сумата на всички разпре-

делени точки за даден групов показател да бъде 100.  

Четвъртият блок е т.нар. демографски блок, който акумулира обектив-

на и пълна информация при провеждането на дадено изследване. Той има за 

цел събере обща информация за респондентите и да проследи доколко изс-

ледваните показатели са обвързани с демографските групи. Съдържа въпро-

си, свързани с пол, възраст, занятие, образование и населено място на анке-

тирания. 

За целите на това изследване са анкетирани 514 респондента, живеещи 

на територията на област Варна, от които 371 жени и 143 мъже. От данните, 

изложени в табл. 5, се вижда, че най-голяма част от анкетираните са на въз-

раст от 21 до 30 г., общо 288 души. Преобладаващата част от респондентите 

са работещи (57,2%), 30% попадат в категорията „Ученик/студент“, 8,9% в 

групата „Домакиня/ Майчинство“, 3,3% са безработни, а едва 0,6% – пенсио-

нери, които не са обект на изследователски интерес, тъй като не попадат в 

групата на трудоспособното население. 
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Таблица 5 

Разпределение на респондентите според тяхната 

възраст и занятие 

 

Възраст 

Какво е вашето занятие? 

Общо 
Работещ 

Домакиня/ 

Майчинство 

Ученик/ 

Студент 
Безработен Пенсионер 

До 20 г. 15 0 38 3 0 56 

От 21 до 30 г. 141 29 108 10 0 288 

От 31 до 40 г. 95 16 8 1 1 121 

От 41 до 50 г. 29 1 0 1 0 31 

Над 50 г. 14 0 0 2 2 18 

Общо 294 46 154 17 3 514 

 

В процеса на попълване на анкетата беше необходимо респондентите 

да посочат една от водещите за тях куриерски фирми, чиито услуги са из-

ползвали и ще бъде обект на внимание при изследване на действително по-

лученото качество на обслужване от тях. В резултат на това 68,7% от тях са 

избрали да опишат качеството на услугите, предоставени от „Еконт Експ-

рес“, 18,1% – „Спиди“, 3,1% – „Ди Ейч Ел“, 1,0% – „Ин Тайм“, а останалите 

9,1% са посочили други оператори, в т.ч. „Интерлогистика“, „Транспрес“, 

„Лео Експрес“ и др. (вж. фиг. 3). 

Техниките за измерване на качеството на услугата трябва да се харак-

теризират с висока степен на приближеност до реалността и да отразяват 

потребностите, желанията и очакванията на клиентите. Идентифицирането 

на параметрите на потребителското търсене представлява сериозна труд-

ност, поради подчертано динамичния му характер. В тази насока възниква и 

несъответствието между очакванията на клиента относно дадена услуга и 

действителното възприемане на резултата.  
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Фиг. 3. Разпределение на куриерските фирми, 

чиито услуги са обект на оценка 

Гореизложената теза, касаеща несъответствието между очакванията на 

потребителите относно дадена услуга и нейното реално възприемане, се 

потвърждава и от резултатите, получени от проведеното проучване. Както 

се вижда от данните, представени в табл. 6, при всички изследвани показа-

тели е налице разминаване между очакваното от клиента обслужване от 

страна на куриерските фирми, опериращи в област Варна, и това, което в 

действителност му е предоставено. Именно поради тази причина логиката 

на изследването предполага да бъдат разгледани по-подробно получените 

несъответствия и да се търсят причини за тяхното преодоляване. 

Таблица 6 

Съответствие между очакваното и възприетото равнище 

на обслужване на клиентите от страна на куриерските фирми, 

опериращи в област Варна 

Групов 

показател 

Критерии 

за качество 
Очаквано равнище Възприето равнище SQ 

Осезаемост 

М1 1,6634 2,0603 -0,3969 

М2 1,9319 2,4981 -0,5661 

М3 2,0233 2,4163 -0,3930 
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М4 2,1362 2,5545 -0,4183 

 
-0,4436 

Надеждност 

H5 1,5136 1,9339 -0,4202 

H6 1,7198 2,1304 -0,4105 

H7 1,5603 1,9261 -0,3658 

H8 1,5564 1,8949 -0,3385 

H9 1,5467 1,9241 -0,3774 

 
    -0,3924 

Отзивчивост 

O10 1,7685 2,1362 -0,3677 

O11 1,7218 1,9883 -0,2665 

O12 1,6401 2,1362 -0,4961 

O13 2,0428 2,5389 -0,4961 

 
    -0,4066 

Гаранции 

У14 1,6576 2,3035 -0,6459 

У15 1,6693 2,2043 -0,5350 

У16 1,5117 2,0253 -0,5136 

У17 1,8249 2,2840 -0,4591 

 
    -0,5384 

Емпатия 

С18 2,0350 2,6673 -0,6323 

С19 1,8171 2,2704 -0,4533 

С20 2,6907 3,5673 -0,8766 

С21 2,6012 3,2607 -0,6595 

С22 2,1518 2,8249 -0,6732 

 
    -0,6590 

 

При извършване на аналитичните действия е целесъобразно да се по-

стави акцент върху значимостта на отделните групи показатели за респон-

дентите. Комплексният показател за качество SQI отчита разликата между 

очакваното и възприетото от клиента качество на обслужване, като взема 

под внимание важността на отделните показатели за потребителите (вж. 

табл. 7). 

 

 

 



319 

Таблица 7 

Комплексен показател за качество на услугите, 

предоставяни от куриерските фирми, опериращи в област Варна 

Групов показател SQ Значимост SQI 

Осезаемост -0,4436 18,5605 -8,2334 

Надеждност -0,3924 28,3502 -11,1269 

Отзивчивост -0,4066 20,9728 -8,5275 

Гаранции -0,5384 20,9748 -11,2928 

Емпатия -0,6590 16,7257 -11,0222 

 

На базата на получените резултати надеждността се откроява ясно ка-

то най-значим показател за потребителите на куриерски услуги. Същевре-

менно е налице разминаване в отрицателна посока между очакваното и ре-

ално полученото качество на обслужване, предоставено на клиентите от 

страна на куриерските оператори в тази област. Следователно операторите 

на куриерски услуги следва приоритетно да насочат внимание и ресурси към 

подобряване на своята дейност в тази насока. 

Разликата между очакваното и възприетото равнище на обслужване по 

отношение на надеждността е -0,3924 пункта. Това от своя страна означава, 

че куриерските фирми не успяват да осъществят предлаганите от тях услуги 

надеждно и старателно спрямо очакванията на клиентите. Най-голямо отк-

лонение между очакванията и възприятията на потребителите се наблюдава 

в ситуация, при която е дадено обещание за извършване на услугата в опре-

делен срок, който не е спазен (вж. фиг. 4). 
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Фиг. 4. Резултати от оценка на твърдението: 

„Когато една куриерска фирма даде обещание 

да извърши дадена дейност за определено време, тя го прави“ 

Операторите на куриерски услуги трябва да насочат своите действия 

не само към реализиране на самата продажба, а и към т.нар. следпродажбено 

обслужване. За да постигнат успех, те трябва възприемат обслужването на 

клиентите като сложен и продължителен процес, който не приключва със 

самото заплащане на услугата. Това е един от най-сериозните проблеми на 

българските куриерски фирми, свързан с непостоянния контингент от кли-

енти. Всеки разочарован потребител се насочва към следващия оператор на 

куриерски услуги и така се получава затворен цикъл, в който всички кури-

ерски фирми регистрират нови клиенти, които обаче не са резултат от по-

доброто им обслужване, а са следствие от по-ниското качество на предоста-

вените услуги от страна на конкурентите. Фокусът на организациите е по-

грешно изместен към реализиране на приходи от продажби, а не е баланси-

ран с удовлетворяване на потребностите на клиентите чрез предоставяне на 

качествено обслужване.  

Несъответствието между даденото обещание от страна на куриерските 

фирми за срока на изпълнение на поръчката и реалното време, за което тя е 

осъществена, се среща най-вече при т.нар. услуга „от врата до врата“. При 
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нея куриерската фирма поема ангажимент да достави пратката срещу зап-

лащане директно до дома на клиента в точно определен ден и час. Това на-

лага получателят да е на посочения от него адрес в уговореното време, тъй 

като в противен случай ще се наложи сам да организира получаването на 

пратката, което обезсмисля допълнително заплатената такса за услугата. 

Недоволството от страна на потребителите се поражда от неспазването 

именно на тези срокове.  

Известен е фактът, че времето е изключително ценен ресурс в условия-

та на икономика, подчинена на пазарните принципи. Характерно за него е, 

че то не може да бъде складирано, купено или възвърнато. Именно поради 

тази причина е необходимо мениджърите на куриерски услуги да променят 

своето мислене в тази насока, като не се стремят единствено да формират 

определен контингент от клиенти, а да ги задържат, ценейки тяхното време 

и изпълнявайки поръчките им във фиксирания времеви диапазон.  

Фирменият мениджмънт, при предоставянето на куриерски услуги, 

трябва да фокусира своето внимание не само върху надеждността на извър-

шваната дейност, а и към индивидуалния подход, който предлага на своите 

клиенти. Това твърдение се базира на факта, че най-голяма разлика между 

очакваното и действително полученото качество на куриерските услуги е 

налице в груповия показател „емпатия“, чиято числена стойност е -0,6590 

пункта. На практика резултатът показва, че потребителите не получават 

нужната грижа и индивидуален подход от страна на куриерските фирми в 

процеса на тяхното обслужване.  

При анализа на получените резултати става ясно, че най-голяма разли-

ка между очакваното и действително полученото качество на обслужване в 

областта на емпатията, клиентите отчитат при отговора на въпроса, касаещ 

необходимостта една куриерска фирма да разполага със служители, пряко 

ангажирани с клиентите и да прилага персонален подход. От данните, изло-

жени на фиг. 5, се вижда, че 74,4% от анкетираните дават своето съгласие, 

че в една добра куриерска фирма трябва да има такъв тип индивидуално 

обслужване; 12,1% от тях са неутрални по този въпрос и едва 13,6% са посо-

чили, че такъв тип обслужване не е необходимо. 
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В тази насока проблемите в българската стопанска практика произти-

чат главно от факта, че служителите в организациите, в това число и на ку-

риерските фирми, не са добре запознати със своите задължения и с компе-

тенциите на заеманата длъжност. Поради тази причина, в процеса на изпъл-

нение на поръчката, при възникване на въпрос от страна на клиентите, често 

се стига до тяхното пренасочване към различни служители на съответната 

организация. Неудовлетвореността се поражда и от факта, че при наличието 

на много обслужващи лица се увеличава възможността за допускане на 

грешка поради загуба на важна информация по веригата. 

 

Фиг. 5. Резултати от оценка на твърдението: 

„В една добра куриерска фирма трябва да има служители, 

които са прикрепени към клиентите и ги обслужват лично“ 

За да подобрят равнището на удовлетвореност на своите потребители, 

куриерските фирми трябва да обърнат по-сериозно внимание на индивиду-

алното обслужване. За целта е необходимо да вложат по-голямо количество 

от своя ресурс в обучение и запознаване на служителите с очакванията на 

клиентите относно персоналното обслужване, посредством провеждането на 

семинари, на които ясно и точно да бъде формулирана политиката на фир-

мата в областта на обслужването на клиентите и да се дефинират задълже-

нията и изискванията към персонала. 
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На базата на извършеното изследване се откроява фактът, че увере-

ността на служителите също е от голямо значение за клиентите и способства 

за повишаване на равнището на тяхната удовлетвореност. След обработката 

на резултатите става ясно, че потребителите на куриерски услуги подреждат 

на второ място по важност след груповия показател „надеждност“ именно 

гаранциите на заетия персонал. Както при всички други критерии и при този 

е налице несъответствие между очакваното и действително полученото об-

служване от анкетираните. Отрицателната стойност на показателя „гаран-

ции“ е индикатор, че служителите на куриерски фирми не са достатъчно 

вежливи с клиентите, нямат необходимата професионална компетентност в 

областта на куриерските услуги и не притежават умението да вдъхват дове-

рие на потребителите като цяло. 

Най-съществено несъответствие между очакваното и действително по-

лученото обслужване от страна на служителите на куриерските фирми по 

отношение на гаранциите е регистрирано именно при оценка на доверието и 

увереността, които те вдъхват на клиентите (вж. фиг. 6). 

 

 
 

Фиг. 6. Резултати от оценка на твърдението: 

„Поведението на служителите в една добра 

куриерска фирма трябва да вдъхва доверие и увереност“ 
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Компетентните и учтивите служители, които изразяват увереност и 

вдъхват доверие на клиентите, са от голямо значение за успешното развитие 

на организациите, предвид потенциала, който концентрират при осигурява-

не на значително конкурентно предимство. Този факт налага вниманието на 

фирмения мениджмънт на операторите на куриерски услуги приоритетно да 

се ангажира с проблемите на човешките ресурси.  

За повишаване на компетентността на персонала е необходимо да се 

подобрят неговите знания и умения за извършване на желаната от клиента 

услуга. За целта той трябва да бъде добре обучен и запознат с предлаганите 

от дадена куриерска фирма услуги, тяхната специфика и особености, за да 

може да задоволи потребителските изисквания на възможно най-високо 

равнище. Един добре обучен персонал би могъл да понижи разходите на 

дадена бизнес организация или индивидуален потребител, чрез предлагане 

на подходяща за клиента услуга при оптимално съотношение цена-качество. 

Както стана ясно освен компетентност, служителите на куриерските 

фирми трябва да притежават и други качества, например учтивост, изразя-

ваща се в любезно и внимателно отношение към клиентите. Потребителите 

са изключително чувствителни спрямо вниманието, което получават от 

страна на организациите и влошаването им би довело до рязък спад в клиен-

тската удовлетвореност като цяло. 

Друг комплексен показател за качеството на услугите, предоставяни от 

куриерските фирми в област Варна, измерен с помощта на анкетния метод, е 

„осезаемост“. От логистична гледна точка показателят „осезаемост“ би имал 

най-голямо значение за дадена организация, но това не важи и за потребите-

лите на куриерски услуги. Те подреждат този критерий едва на четвърто 

място по значимост в общата класация. На практика това е и показателят с 

една от най-малките разлики между очакваното и действително полученото 

обслужване от страна на клиентите. Той отразява физически доказателства 

за услугата и средата, в която тя се предлага – помещения, оборудване и 

външен вид на служителите. Този резултат потвърждава тезата, че колкото и 

добър продукт или услуга да предлага дадена организация, то недоброто 

отношение от страна на персонала, неговата некомпетентност, липса на съп-

ричастност и прочие биха довели до значително понижаване на клиентската 
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удовлетвореност и респективно нежелание за бизнес взаимоотношения с 

дадена куриерска фирма.  

Най-голямо влияние върху отрицателната стойност на критерия „осезае-

мост“ е оказала разликата между очакваното и реално полученото обслужване 

по отношение на външния вид на офисите и помещенията (вж. фиг. 7). 

 

 

Фиг. 7. Резултати от оценка на твърдението: 

„Офисите на една добра куриерска фирма са с приветлив вид“ 

За подобряване на горепосочения показател куриерските фирми трябва 

да обърнат по-сериозно внимание на интериорните и на екстериорните ре-

шения на техните офиси. Организациите трябва да се справят по-добре с 

определянето на възможно най-добрия начин за достигане на техния „про-

дукт“ до клиентите. Това от своя страна ще повиши потребителската удов-

летвореност и ще подобри осезателно отношението на клиентите към съот-

ветната куриерска фирма. 

Комплексният показател за качество определя отзивчивостта на пер-

сонала на куриерските фирми на последно място сред изследваните крите-

рии, но за потребителите, той е на трето по важност място. Този критерий 

отразява желанието на куриерските фирми да помагат на потребителите и да 

ги обслужват с необходимата бързина. Както знаем, в съвременните дина-
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мични условия времето е най-ценният ресурс и именно поради тази причина 

този показател също трябва да бъде обект на особено внимание от страна на 

фирмения мениджмънт на операторите на куриерски услуги. Практиката 

показва, че клиентите търсят куриерски услуги, които да бъдат удобни, по-

лезни и да се характеризират с очакваната от тях бързина. За съжаление го-

ляма част от компаниите не отдават достатъчно значение на този фактор и 

не правят необходимото за ускоряване на предлаганите услуги, защото спо-

ред тях това би оказало негативно влияние върху качеството и стойността. 

Куриерските фирми трябва да намерят баланс между скорост, качество и 

стойност на предлаганите от тях услуги, за да могат да задоволят потребно-

стите на клиентите на възможно най-високо равнище, а така също и да успе-

ят в конкурентната борба. 

Един от начините за подобряване бързината на обслужването е макси-

мално автоматизиране на процесите. Това не означава да се изключат на-

пълно персоналните взаимоотношения, а те да се прилагат в случаите, кога-

то клиентът наистина има нужда от пряка комуникация със служителите на 

куриерската фирма за решаването на даден проблем или консултиране по 

даден въпрос. 

Основни изводи, формулирани на база от проведените анализи за обс-

лужването на клиентите от куриерски фирми, опериращи на територията на 

област Варна, могат да бъдат сведени до следното: 

1. Установи се, че при всички изследвани показатели (осезаемост, на-

деждност, отзивчивост, гаранции, емпатия) е налице разминаване между 

очакваното от клиента обслужване от страна на куриерските фирми, опери-

ращи в област Варна, и това, което в действителност му е било предоставе-

но. 

2. Комплексният показател за качество SQI откроява като най-значим 

показател за потребителите на куриерски услуги надеждността, което пред-

полага операторите на куриерски услуги приоритетно да насочат внимание 

и ресурси към подобряване на своята дейност в тази насока. На второ място 

по важност се класират гаранциите на заетия персонал, като най-съществено 

несъответствие между очакваното и действително полученото обслужване 

от страна на служителите на куриерските фирми по отношение на гаранции-
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те е регистрирано при оценка на доверието и увереността, които те вдъхват 

на клиентите. 

3. Най-голяма разлика между очакваното и действително полученото 

качество на куриерските услуги е налице по отношение на груповия показа-

тел „емпатия“, което налага ориентиране на куриерите към индивидуален 

подход при обслужването на своите клиенти. 

4. Показателят „осезаемост“ регистрира една от най-малките разлики 

между очакваното и действително полученото обслужване от страна на кли-

ентите. Най-голямо влияние върху отрицателната стойност е оказала разли-

ката между очакваното и реално полученото обслужване по отношение на 

външния вид на офисите и помещенията. 

5. Комплексният показател за качество поставя на трето по важност 

място отзивчивостта на персонала на куриерските фирми, който отразява 

желанието на куриерските фирми да помагат на потребителите и да ги об-

служват с необходимата бързина. 

Обслужването на клиентите е важен компонент за развитието на всеки 

успешен бизнес в днешно време и именно поради тази причина е необходи-

мо извършването на непрекъсната оценка на потребителската удовлетворе-

ност. Проучванията в сферата на обслужването на клиентите е важна стъпка, 

за да се гарантира последователност и качество във всички аспекти от дей-

ността на куриерските фирми и е предпоставка за разкриване на възможнос-

ти за подобряване на дейността в очертаните насоки. 

 

Глава трета. Възможности за подобряване обслужването 

на клиентите, предоставено от куриерски фирми в област Варна 

 

3.1. Възможности за подобряване обслужването на клиентите, 

предоставено от куриерски фирми в област Варна 

по показателите „осезаемост“ и „надеждност“ 

Куриерските услуги са добре разпознати сред бизнеса и индивидуал-

ните потребители с присъщата им бързина, надеждност и гарантирано дос-

тавяне лично до получателя. Използвани широко за обслужване на най-

разнообразни по характер пратки – от кореспонденция до стоки и материали 
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с търговски характер – куриерските услуги предлагат приемане, пренасяне и 

доставка в най-кратки срокове и при най-високо ниво на сигурност. 

За да се препокрие изграденият образ за куриерите по показателите 

„осезаемост“ и „надеждност“, е необходимо широко прилагане на постиже-

нията на науката и техниката. Една добра практика, която прилага „Еконт 

Експрес“ е т.нар. Smart Courier, като за целта клиентът трябва да свали при-

ложението на своя мобилен телефон или таблет и да създаде профил, след 

което може да изпраща пратки с едно докосване при следните условия24:  

1. Цената се договаря свободно между клиента, който заявява, и курие-

рите, които имат готовност да изпълнят доставката. Така се постигат най-

добрите условия в момента, справедливо и честно. 

2. Плащанията се извършват само по електронен път, чрез кредитна 

или дебитна карта, директно в приложениeто (чрез вграден банков терми-

нал), като съществува възможност за прехвърляне на средства в собствена 

„Smart Courier сметка“ за по-лесно опериране (спестява въвеждането всеки 

път на данните от картата). 

3. Услугата е активна на принципа „24/7“. Достатъчно е да се подаде 

заявка в приложението, за да се визуализират всички куриери, които са ак-

тивни и могат да извършат доставката. Куриерите нямат регламентирано 

работно време и всеки работи тогава, когато има възможност. 

4. Изборът на куриер може да се базира на няколко основни критерия: 

на база цена, бързина, екологичност (обслужва маршрутите пеша или с ве-

лосипед) или изборът е продиктуван от желанието на клиента на подпомог-

не куриер, който е учащ (студент, ученик). 

5. Пратката може да се проследява в реално време чрез GPS техноло-

гията, която позволява директно на картата във клиентското приложение да 

се вижда местоположението на куриера, който е ангажиран с доставката.  

Този мобилен подход при предоставянето на куриерските услуги раз-

чита на техническите умения на клиентите и им предоставя възможност да 

демонстрират своята социална и екологична отговорност пред обществото, 

което безспорно рефлектира върху чувството за удовлетвореност. 

 

                                      
24  Революция в градските пратки. <http://www.smartcourier.bg/> (06.01.2016).  
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При организацията на дейностите по обезпечаване на търсеното равни-

ще на обслужване е необходим системен подход към комплекса от фактори. 

Такъв подход дава възможност да се поддържа изискваното равнище на об-

служване през целия цикъл за изпълнение на поръчката, осигурява корелация 

с крайните резултати, определени от системата на вътрешнофирмения конт-

рол и на международните стандарти, а така също и да съответства на изисква-

нията на потребителите и на условията, заложени в договорите.  

Стандартизацията в дейността на куриерските фирми може да допри-

несе за: подобряване в организацията на дейността на персонала, адекватно 

управление на качествена информация, повишаване на сигурността на цяла-

та верига на доставки, засилване на доверието от страна на всички партньо-

ри, поемане на отговорност към условията на труд и „инвестиция в хората“.  

Този процес предполага внедряване на следните основни стандарти: 

• ISO 9001: Групата стандарти на системата за управление на качест-

вото ISO 9001 могат да бъдат приложени в дейността на куриерските фирми 

предвид техните основни цели, свързани с удовлетворяване на изискванията 

на потребители, търсещи продукт с високо качество, фокусирани върху кон-

курентоспособност на вътрешния и на външния пазар, устремени към усъ-

вършенстване на системите за управление на качеството, подкрепящи одити 

от страна на потребителя и насочили усилия към подобряване на организа-

цията на работата на целия персонал във фирмата. 

• ISO 14001: Системата за управление на околната среда ISO 14001 е 

модел за управление, базиран на принципа на непрекъснато усъвършенстване. 

За куриерските фирми този стандарт създава предпоставки за прилагане и 

поддържане на система за управление на околната среда и им позволява да 

демонстрират своя ангажимент към прилагането на природощадящи практики 

при обслужване на клиентите. 

• ISO 27001: Прилагането от куриерските фирми на стандартите ISO 

27001 допринася за адекватното управление на качествена информация (досто-

верна, пълна, своевременна, достъпна, поверителна) и за правилното протичане 

на вътрешните делови процеси, което рефлектира върху конкурентоспособ-

ността на компаниите, предвид възможността да обезпечат информационно 

всеки аспект от дейността и всеки клиент, съобразно неговите потребности. 
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• ISO 28000: ISO 28000 е от особена важност за куриерските фирми, 

които оперират в условия на несигурност и риск. Международният стандарт 

е разработен в отговор на потребността на организациите от стандарт за уп-

равление на сигурността. Той повишава нивото на сигурност на цялата вери-

га на доставки на стоки, транспортни средства и транспортна инфраструкту-

ра от потенциални заплахи от кражба, контрабанда, тероризъм. 

Стандарт ISO 28000 е приложим за всякакъв вид организации, от малки 

до мултинационални, като производители на продукти, които доставят стоки; 

вносители и износители на продукти; митнически брокери; търговски посред-

ници; превозвачи (жп, авто, въздушен, морски, речен); оператори на контей-

нерни терминали; железопътни гари, летища, морски пристанища и речни 

пристанища; логистични центрове; складове; спедитори; дистрибутори и т.н. 

• ISO 26000: Има за цел да насърчи организациите да надхвърлят рам-

ките на закона, като признава, че спазването на правото е основно задължение 

на всяка организация и съществена част от тяхната социална отговорност. 

При прилагането на ISO 26000 е препоръчително организацията да вземе под 

внимание социалните, екологичните, правните, културните, политическите и 

организационните различия, както и различия в икономическите условия, 

като същевременно да е и в съответствие с международните норми на поведе-

ние. Интегрирането на тези принципи в системата за управление на организа-

цията гарантира по-голямо доверие от страна на всички партньори – клиенти, 

доставчици, работещи в организацията и обществото като цяло. 

• BS OHSAS 1801: Въвеждането на този стандарт е първата стъпка 

към поемането на отговорност от страна на предприятието към условията на 

труд, които осигурява на своя персонал. Фокусирайки вниманието върху 

човешките ресурси, куриерската фирма декларира в своята политика наме-

ренията си и приоритетите в сферата на безопасността при осъществяване на 

стопанската дейност. 

• „Инвестиция в хората“ (Investor in People) осигурява най-добрия 

стандарт за управление на персонала, предлагащ акредитация на организа-

ции, които се ангажират с обучението и развитието на човешките ресурси. 

Този стандарт е важен за куриерските фирми от позицията на необходи-

мостта от перманентна мотивация на персонал, който е в непрекъснат кон-
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такт с клиенти, осигуряването на здравословни и безопасни условия на 

труд в динамични условия, на всеки един етап от движението на материал-

ните потоци, както и при осъществяването на обратна връзка с човешкия 

ресурс на фирмата с цел запознаване на мениджмънта с мнения, станови-

ща, предложения, свързани с подобряване на процесите.  

Стандартизацията в сферата на куриерските услуги създава сериозни 

конкурентни предимства на фирмите и допринася за усъвършенстване на 

цялостния процес по производство и реализация на услугата (разработване 

на необходимата документация, регламентиране на отговорностите, подоб-

ряване на комуникациите и др.), за намаляване на възможните щети от неот-

говарящо на изискванията на клиентите качество на продукта (изделие и 

услуга), запазване на стари и привличане на нови клиенти на основата на 

повишено доверие и за формиране на по-добър имидж сред широката и спе-

циализирана общественост. 

Следователно възможности за подобряване в обслужването на клиен-

тите, предоставено от куриерски фирми с оглед повишаване на оценките по 

показателите „осезаемост“ и „надеждност“, могат да бъдат свързани по-

конкретно със: 

Първо, прилагане на добрата практика, наречена Smart Courier, която 

позволява договаряне на цена, плащане по електронен път, активност, осно-

вана на принципа „24/7“, избор на куриер по основни критерии и проследя-

ване на пратката в реално време. 

Второ, стандартизация на куриерските услуги, посредством внедрява-

не на основни стандарти като ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, 

ISO 26000, BS OHSAS 1801, Investor in People, която е основа за конкурент-

ни предимства. 

Усилията за повишаване на удовлетвореността на клиентите от об-

служването на куриерските фирми в област Варна следва да се фокусират и 

върху възможностите, които съществуват по отношение на показателите за 

„отзивчивост“, „гаранции“ и „емпатия“. 
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3.2. Възможности за подобряване на обслужването на клиентите, 

предоставено от куриерски фирми в област Варна по показателите 

„отзивчивост“, „гаранции“ и „емпатия“ 

С оглед подобряване на оценките и по показателите „отзивчивост“, 

„гаранции“ и „емпатия“ куриерските фирми трябва да насочат своето вни-

мание към правилния сегмент от клиенти, като го изучат и опознаят. Този 

подход изисква прилагане на анкетния метод, лични разговори, проследява-

не в интернет пространството чрез възможностите, които предоставят соци-

алните мрежи и форумите, както по отношение на създаването на правилна-

та продуктова комбинация, максимално приближена до всяка група клиенти, 

така и по отношение на редуциране на грешките от участието на човешкия 

фактор при информационното обезпечаване на всеки клиент. 

В тази насока за куриерите особен потенциал разкриват съвременните 
технологии, които позволяват автоматизация на процеса чрез баркодове, 
сканиране, четене и т.н. Един от вариантите за фокусиране на клиентите към 
определен интернет източник за информация са т.нар. QR кодове (Quick 
Response), които намират основно приложение в процеса на онлайн насоч-
ване на потребителя към корпоративен сайт, към информация за даден про-
дукт или услуга, към определено видео и др.  Истинската сила на QR кодо-
вете се крие във възможността за тяхното персонализиране, което позволява 
на всеки получател на послание да бъде ориентиран към уебстраница, спе-
циално създадена за него, подчинена на индивидуалните му изисквания към 
информационна осигуреност. Ефектът, който се постига, е важен за всеки 
участник в процеса на обслужване, тъй като позволява достъп на клиента до 
допълнителна информация, модифицирана със знанието на оператора на 
куриерската услуга и целяща висока стенен на непряк личен контакт между 
двете страни, като се конкретизира името и се визуализира профилът на 
клиента, ако той вече има регистрация в съответния сайт. Също така може 
да се заложи и опция, която да позволи попълване на формуляр за оказване 
на услуга. Следователно персонализираните кодове (линкове) предоставят 
на компаниите висока степен на детайлизация, която може да достигне до 
ниво отделен потребител и на тази основа да се определи с максимална точ-
ност контактната група, до която е достигнала информацията, и да се прос-
ледят реакциите, породени от избрания подход с помощта на т.нар. QR scan 
rate, т.е. куриерите ще могат да отчетат броя на влизанията в техния сайт и 
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респективно последващите действия, които евентуално са протекли на тери-
торията на тяхната интернет страница. QR кодовете осигуряват тотална из-
меримост, характерна само за директния маркетинг. 

Персоналният подход може да обхване и други измерения на дейност-

та на куриерските фирми, които могат да обмислят ходове за стимулиране 

на клиентската лоялност не само чрез финансови механизми на отстъпки и 

бонуси при определени условия, като брой и честота на пратките или куму-

лативно натрупани платени суми за предоставени куриерски услуги и т.н., 

но и посредством деклариране на съпричастност към техните проблеми, 

индивидуален подход при разрешаването на възникнали казуси във връзка с 

предоставеното им обслужване, както и интерес към визията, която клиен-

тът изгражда за облика на куриерската услуга. 

Особен акцент в тази посока следва да се постави върху по-голямата 

яснота при декларирането на условията за рекламации, които трябва да бъ-

дат разбираеми, коректни, базирани на Закона за защита на потребителите. 

По смисъла на този закон потребителят има право, съгласно чл. 55, ал. 1, да 

се откаже от получената стока в срок не по-късно от 14 дни от датата на 

нейното получаване, без да дължи обезщетение или неустойка. Крайният 

срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките об-

ратно на търговеца преди изтичане на 14-дневния срок. В този случай на 

потребителя се възстановяват заплатените от него суми, съгласно чл. 55, ал. 

6 от Закона за защита на потребителите. 

Много от куриерските фирми прилагат своя интерпретация на законо-

во установените норми, което води до промени в сроковете за деклариране 

на рекламациите, изготвяне на констативни протоколи, целящи постигане на 

консенсус между двете страни във връзка с установено нарушение на дого-

вора, поставяне на допълнителни изисквания към състоянието на пратките, 

които са обичайно несъвместими с възможностите за тяхното реално спаз-

ване, предвид задължителното условие стоките да бъдат в изряден търговс-

ки вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. 

При възникване на такива юридически казуси клиентите са особено чувст-

вителни към подобни формулировки, защото количествените и качествените 

характеристики на доставените артикули често се констатират след премах-

ване на опаковката, което обаче противоречи на превантивните мерки, които 
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куриерите залагат в общите условия на договорите. Този подход редуцира 

случаи, в които клиентите имат основание на предявят претенции при пов-

редени пратки в следствие на неправилното им съхранение, манипулиране и 

транспортиране, но същевременно оказва влияние върху нивата на удовлет-

вореност, като ги занижава. В резултат на това е реална възможността от 

загуби на част от клиентите и преориентирането им към конкурентите в 

бранша. 

Решението в тази посока подсказват самите клиенти, които считат, че 

в куриерските фирми трябва да има служители, прилагащи техниките за 

лични продажби. Индивидуалният подход на обслужване предполага да бъ-

дат изяснени условията на рекламациите на етапа преди сделката, както и 

други важни параметри, потенциален източник на конфликт между двете 

страни, за да се избягват проблемни ситуации при следпродажбеното обс-

лужване. Обслужващият персонал трябва да познава техниките за отговор 

на възраженията на клиента, които са: 

1. Косвено възражение, при което се приема мнението на клиента и след 

това се преминава към обоснована защита на фирмените интереси. 

2. Отговор на трета страна, който предполага привеждане в доказателс-

тво на мнения, резултати и оценки на други клиенти и на експерти в областта. 

3. Техника на изпреварването, която се основава на очаквани потенци-

ални възражения от страна на клиента и превантивното им дискутиране. 

4. Връщане на възражението под формата на въпрос, което цели аку-

мулиране на допълнителна информация, която да конкретизира възражение-

то и да провокира клиента сам да търси отговор на своето питане. 

5. Отлагане на отговора, което дава възможност на служителя да об-

мисли и обоснове условията по сделката, към които клиентът има претенции 

и много често освен към цената, този подход помага и при възражения, 

предвидени по условията на рекламациите. 

6. Пренасочване на разговора се прилага, когато клиентът поставя 

обосновани несъгласия и изходът за служителя е да промени темата, ако 

това е възможно. 

7. Метод на откровението, който е резултатен при работа с трудни 

клиенти, които отстояват позиции. 
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8. Предоставяне на компенсации и отстъпки се използва в случаите, 

когато клиентът предявяват обективно и доказано несъгласие по условията 

на сделката. 

Познаването на посочените техники от служителите в куриерските 

фирми ще повиши нивото на тяхната компетентност в областта на продаж-

бите, ще им позволи в хода на оперативната работа в процеса на обслужване 

и директния контакт с аудиторията да постигат по-високи резултати на база 

доволни клиенти. Поставената цел, свързана с удовлетвореността на потре-

бителите на куриерски услуги, предполага прилагане на диференциран под-

ход, който да разграничи потенциалните и реалните клиенти в две основни 

групи: физически и юридически лица. Те от своя страна могат да бъдат ком-

пилирани по различни критерии в отделни подгрупи в зависимост от „цен-

ността“ им за фирмата, като на тази основа да бъдат създадени условия за 

тяхното обслужване, регламентирани съобразно декларираните специфични 

нужди и очаквания. В тази насока куриерските фирми могат да създадат 

клиентски центрове, предназначени единствено за обслужване на корпора-

тивни клиенти, на които да бъдат предложени строго персонални условия по 

сделката като:  

• Индивидуално обслужване от личен консултант, с когото да могат 

да се свързват по всяко време. 

• Структуриран процес на консултации за оптимизиране на работния 

процес. 

• Организиране на контактни срещи в обособена зона или офис, което 

да гарантира бързо, комфортно, качествено и конфиденциално обслужване. 

• Получаване на гъвкави предложения за решения на нестандартни 

ситуации. 

• Разработване на специален пакет от допълнителни услуги с широк 

обхват.  

• Предлагане на широкоспектърна информационна обезпеченост от-

носно актуалните възможности на фирмата за оптимизиране на портфейла 

от услуги. 

• При необходимост персонални визити от личен консултант в удоб-

но време и място и др. 
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В контекста на персоналните решения, насочени към подобряване об-

служването на клиентите, предоставено от куриерски фирми, по показатели-

те „отзивчивост“, „гаранции“ и „емпатия“ можем да обобщим следните по-

важни: 

Първо, възможностите за развитие на куриерските фирми през приз-

мата на удовлетвореността на клиентите свързваме със съвременните техно-

логии в лицето на QR кодовете, основното приложение на които е да насо-

чат потребителя онлайн, с коректност при деклариране и прилагане на усло-

вията по рекламациите, с познаването и прилагането на техниките на лични-

те продажби и с въвеждането на стандартизация в дейността. 

Второ, персоналният подход в обслужване от страна на куриерските 

фирми може да обхване и редица други измерения: стимулиране на лоял-

ност не само посредством финансови механизми, а и предоставяне на инди-

видуални решения, използване на техниките на личните продажби, създава-

не на клиентски центрове, фокусирани върху обслужването на корпоративни 

клиенти и др. 

Приложната активност на индивидуалните решения към проблемите 

на клиентите при обслужването от страна на куриерските фирми се очертава 

като важен аспект от тяхната дейност, който е търсен и ще оказва влияние 

върху равнищата на удовлетвореност. За целта фирмите трябва системно да 

проучват очакванията на своите клиенти, дори да изпреварват техните очак-

вания, като им предлагат модерни решения, основани на персоналния под-

ход. Възможностите за развитие на куриерските фирми във връзка с удов-

летвореността на клиентите условно може да разделим в две основни нап-

равления: 

Първо, възможности за подобряване в обслужването на клиентите, пре-

доставено от куриерски фирми с цел повишаване на оценките по показателите 

„осезаемост“ и „надеждност“ на база мобилни решения и стандартизация. 

Второ, възможности за повишаване на оценките по показателите „от-

зивчивост“, „гаранции“ и „емпатия“ на куриерските фирми на база персо-

нални решения, свързани с прилагане на QR кодове, яснота в условията за 

рекламации, прилагане на техники за лични продажби и диференциране на 

клиентите.  
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Всички тези опорни точки позволяват куриерите да постигнат основни 

предимства с икономически характер на базата на високи равнище на удов-

летвореност от страна на техните клиенти.  

 

Заключение 

Да отвоюваш позиции на даден пазар, на който присъстват сериозни 

международни компании с опит и традиции в предлагането на куриерски 

услуги, е невъзможно без концентриране на ресурси, време и внимание към 

обслужване на клиентите в съответствие с техните очаквания за качество и 

цена. Цялата съвкупност от дейности, осъществявани в процеса по изпълне-

ние на поръчката за удовлетворяване потребностите на клиентите трябва да 

бъде фокусирана върху идеята за създаване у клиента на представата, че с 

дадената организация се работи леко и приятно. Това е едно отлично оръдие 

на конкурентната борба, което заедно с конкурентоспособните цени създава 

допълнителни предимства. 

В хода на разработката се откроиха няколко по-важни момента: 

1. Моделът за качество на логистичното обслужване (LSQ – Logistic 

Service Quality), който поставя акцент върху удовлетвореността на клиенти-

те като резултат от комплексни действия в цялата верига на доставки, поз-

волява да бъде адаптиран за нуждите на куриерските фирми.  

2. Методиката „SERVQUAL“, свързана с проучване на обслужването 

на клиентите, разработена от A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, Leonard L. 

Berry, разкрива възможности за локализиране на точките на контакт, които 

са потенциален източник на несъответствие по отношение на качеството на 

куриерските услуги.  

3. Проведеното проучване за удовлетвореността на потребителите на 

куриерски услуги на територията на област Варна потвърждава издигнатата 

от авторите хипотеза, че съществуват отклонения между очакваното и реал-

но предоставеното обслужване на клиентите от куриерските фирми, опери-

ращи в област Варна.  

4. Разкритите несъответствия между очаквано и реално предоставено-

то обслужване на клиентите е отправна точка за формулиране на възмож-

ности за тяхното преодоляване в две основни насоки:  
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- възможности за подобряване обслужването на клиентите, предоста-

вено от куриерски фирми с цел повишаване на оценките по показателите 

„осезаемост“ и „надеждност“ на база мобилни решения и стандартизация; 

- възможности за повишаване на оценките по показателите „отзивчи-

вост“, „гаранции“ и „емпатия“ на куриерските фирми на база персонални 

решения, свързани с прилагане на QR кодове, яснота в условията за рекла-

мации, прилагане на техники за лични продажби и диференциране на клиен-

тите. 

Студията отправя предизвикателства за бъдещи научно-приложни 

публикации в избраната област, които ще насочат усилия към изучаване на 

удовлетвореността при използването на куриерски услуги от организирани 

клиенти, осъществяващи стопанска дейност на територията на област Варна. 
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POSSIBILITIES FOR IMPROVING CUSTOMER SERVICE PROVIDED 
BY COURIER COMPANIES OPERATING 

IN THE REGION OF VARNA 

Assoc. Prof. Dr Donka Zhelyazkova, 
PhD student Maria Tokusheva 

Abstract 

Customer service is an important aspect of the economic activity of companies, 
particularly under conditions of competitive pressure which are typical of the courier 
services sector both on the national, and on the regional scale. 

The current parameters of the market environment trigger the interest in courier 
companies and their problems in the sphere of services. Knowing your customers and 
their expectations is at the root of company success, which necessitates also their 
methodical study by means of scientifically grounded methods. For the purposes of the 
present study there is used the survey method, which allows for the systematization of 
information regarding the end users' evaluation of the various aspects of the process of 
providing courier services on the part of companies operating on the territory of Varna 
region. Based on the accumulated array of information there are revealed possibilities for 
improving customer service in the region.  

Keywords: couriers, customer service, possibilities for improvement. 
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MÖGLICHKEITEN FÜR DIE VERBESSERUNG DES KUNDENDIENSTES 
VON KURIERDIENSTUNTERNEHMEN, 

DIE IM VERWALTUNGSGEBIET VARNA TÄTIG SIND 

Doz. Dr. Donka Zhelyazkova, 
Dr. Mariya Tokusheva 

Zusammenfassung 

Kundendienst ist ein wichtiger Aspekt der Wirtschaftstätigkeit der Unternehmen, 
besonders unter den Bedingungen eines Konkurrenzdrucks, der maßgeblich für den 
Sektor der Kurierdienste sowohl auf nationaler als auch regionaler Ebene ist. 

Die aktuellen Parameter der Marktumgebung erwecken das Interesse für die 
Kurierdienstunternehmen und ihre Probleme im Kundendienst. Die Kenntnis über die 
Kunden und deren Erwartungen sind die Grundlage des Unternehmenserfolgs, aus 
welchem Grunde sie auch systematisch und anhand von wissenschaftlich fundierten 
Methoden erforscht werden müssen. Für den Zweck der vorliegenden Studie wird die 
Umfragemethode verwendet, die es ermöglicht die Angaben über die Bewertung durch 
den Endverbraucher für verschiedene Aspekte des Prozesses der Abwicklung von 
Kurierdiensten durch Unternehmen zu systematisieren, die in der Region Varna tätig sind. 
Aufgrund aller gesammelten Informationen kann man auf Möglichkeiten zur 
Verbesserung des Kundendienstes in der Region direkt hinweisen.  

Schlüsselworte: Kurierdienste, Kundendienst, Möglichkeiten zur Verbesserung. 
 
ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

КУРЬЕРСКИХ ФИРМ, ДЕЙСТВУЮЩИХ 
В ОБЛАСТИ ВАРНА 

Доц. д-р Донка Желязкова, 
асп. Мария Токушева 

Резюме 

Обслуживание клиентов является важным аспектом хозяйственной деятель-
ности фирм, тем более в условиях конкурентного давления, что характерно для 
сектора курьерских услуг как в национальном, так и в региональном масштабе. 

Актуальные параметры рыночной среды провоцируют интерес к курьерским 
фирмам и их проблемам в сфере обслуживания. Информация о клиентах и их ожи-
даниях лежат в основе успеха фирмы, что и требует их системного изучения пос-
редством научно обоснованных методов. Для целей настоящего исследования при-
меняется метод анкеты, который позволяет систематизацию информации относи-
тельно оценки конечных потребителей различных аспектов процесса предоставле-
ния курьерских услуг фирмами, действующими на территории области Варна. На 
основе накопленного информационного массива раскрываются возможности улуч-
шения обслуживания клиентов в регионе.  

Ключевые слова: курьеры, обслуживание клиентов, возможности улучшения. 
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Въведение 

Директните продажби в тяхната съвременна форма 

– мрежов (мултилевъл) маркетинг (МЛМ) – са един от 

основните канали на извънмагазинната търговия. Съче-

тавайки особен вид продажби, различни от традицион-

ните продажби на дребно, МЛМ по-рядко е обект на 

анализ в специализираната литература. Когато става 

въпрос за продажби на дребно, особено чрез алтерна-

тивни методи, на преден план трябва да стои проблемът за потребителите 

като основни субекти в продажбения процес. Както Ф. Котлър посочва, 

убежденията и възприятията на хората създават образа на продукта и марка-

та и те действат съобразно тези образи1. Следователно мненията и поведе-

нието на потребителите са от ключово значение за поддържане имиджа на 

цели брандове, дори индустрии.  

В посочения контекст обект на анализ в тази студия е мрежовият мар-

кетинг. Предмет на изследване са основните функционални и стратегичес-

ките аспекти на МЛМ и възприятията на потребителите. Изследват се пот-

ребителските възприятия за общи и специфични характеристики на МЛМ, 

връзката им с потреблението на продукти, както и потребителската оценка 

на риска за МЛМ като алтернативен метод за осъществяване на покупки 

                                      
1
  Kотлър, Ф. Управление на маркетинга. София: Класика и стил, 2007, с. 181. 
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спрямо други основни методи за пазаруване в извънмагазинната търговия. 

Проучването е насочено към мнението и нагласите на хората за мрежовия 

маркетинг по принцип и в този смисъл изводите са обобщени, без да засягат 

конкретни фирми или дистрибутори в тази сфера. 

Основна цел на разработката е, изследвайки потребителските възприя-

тия за МЛМ в България, Германия и Франция, да се направят сравнения 

между оценките на потребителите в различни в културно и институционал-

но отношение страни. Произтичащите от това задачи се свеждат до: 

- разясняване на теоретичните основи на мрежовия маркетинг в него-

вите функционални и стратегически аспекти, което предпоставя идентифи-

цирането на проблеми, свързани с потребителските възприятия; 

- провеждане на анкетно проучване в три европейски страни за възп-

риятията на техни потребители за МЛМ, съпроводено от анализ и сравнения 

чрез подходящи статистически методи; 

- въз основа на изведените резултати да се отправят някои критични 

бележки и препоръки към мениджмънта в МЛМ индустрията, без да се апе-

лира за изчерпателност. 

Позовавайки се на изследвания от други автори, посветени на потре-

бителските възприятия за МЛМ в страни като САЩ, Австралия, Малайзия, 

Тайван и допълвайки литературата с проучване в България, Германия и 

Франция, предлагаме използването на подобен подход и в други европейски 

страни. Известно е, че доколкото хората са запознати със системата, общес-

твените нагласи за МЛМ като цяло не са особено позитивни. Основните 

причини, които се изтъкват в повечето изследвания, са агресивните техники 

за продажба, използвани от повечето дистрибутори,2 експлоатацията на от-

ношенията с роднини и приятели чрез убеждаване да купуват и продават 

продукти,3 или както Br. Bloch се изразява „дейност по привличане на хора в 

МЛМ, която е социално и психологически неприемлива за повечето хора в 

                                      
2
  Kustin, R., R. Jones. Research note: a study of direct selling perceptions in Australia. // 

International Marketing Review, Vol. 12, №6, 1995, pp. 60-67. 
3
  Mathews, G. et al. Network Marketing: Exploitation of Relationships – Myth or Reality? // 

International Marketing Conference on Marketing & Society, 8-10 April, 2007, IIMK, Part 

II – Co-Operative, Rural & BOP Marketing, 2007, pp. 159-163. 
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обществото“4. В тази перспектива резултатите от подобно изследване, по-

казващи потребителските възприятията за мрежовия маркетинг, биха под-

помогнали компаниите и индустрията в търсене на по-деликатни и усъвър-

шенствани подходи към потенциалните клиенти в опитите за привличане и 

задържане на повече потребители.  

 

Глава първа. Теоретични основи на мрежовия маркетинг 

 

1. Развитие на научните изследвания 

в областта на мрежовия маркетинг 

Директните продажби, дори още в първоначалната им форма – про-

дажбите от врата на врата и по-късно мрежовият маркетинг, предизвикват 

изследователски интерес приоритетно в САЩ, където е произходът и разви-

тието им. В Европейския съюз проучванията в тази сфера са по-малко, пред-

вид и по-късното навлизане на индустрията на европейските пазари. В края 

на XX век масовото навлизане и бързото развитие на МЛМ на нововъзник-

ващите азиатски пазари буди интереса и на местните изследователи. Могат 

да се намерят редица проучвания в Индия, Тайван, Филипините, Малайзия. 

Въпреки бързото развитие на МЛМ след 90-те години на миналия век и в 

трансформиращите се икономики от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), 

изследванията по темата в тези страни са по-скоро спорадични.  

Засилващият се изследователски интерес през последните 2-3 десети-

летия към мрежовия маркетинг е насочен предимно към проучване на самия 

бизнес модел, на социално-икономическите и правните му аспекти5. Не е за 

подценяване силната критика, на която подлежи МЛМ системата в своята 

                                      
4
  Bloch, Br. Multilevel marketing: what’s the catch? // Journal of Consumer Marketing, 

1996, Vol. 13, №4, pp. 18-26. 
5
  Вж. например: Granfield, M., A. Nicols. Economic and Marketing Aspects og the Direct 

Selling Industry. // Journal of Retailing, 1975, Vol 51, №1, pp. 33-113; Peterson, R., Th. 

Wotruba. What is Direct Selling – Definitions, Perspectives and Research Agenda. // 

Journal of Personal Selling and Sales Management, 1996, Vol. XVI, №4, pp. 1-16; 

Stockstill, L. Multilevel Franchise or Pyramid Scheme? // Journal of Small Business 

Management, October 1985, pp. 54-58; Cava, A. et al. Multilevel Marketing and Antifraud 

Statuses: Legal Enterprise or Pyramid Schemes? // Journal of the Academy of Marketing 

Science, 1997, Vol. 25, №2, pp. 176-179. 
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еволюция. Въпреки че все по-рядко се отъждествява с финансовите пирами-

ди и понци схемите (въвличане на нови хора без наличие на реален продукт 

за продажба), има автори (Croft & Woodruffe6; Taylor7; FitzPatrick8), които 

поддържат поляризацията на становищата по темата. Повечето специалисти, 

които системно изследват индустрията, отдавна са разграничили мрежовия 

маркетинг от неговите незаконни прояви. Признавайки социално-

икономическата му стойност, предмет на техни анализи са фирмените стра-

тегии, мотивацията на дистрибуторите, методите на компенсации, взаимо-

отношенията с клиентите, етичните проблеми на МЛМ и по-рядко потреби-

телските възприятия. Прави впечатление, че в разработките на изследовате-

лите от азиатския регион мрежовият маркетинг се възприема основно като 

възможност за създаване на заетост и средство за генериране на доходи сред 

местното население. Голяма част от техните изследвания са посветени на 

стремежа системата да бъде ясно разграничена от нелегитимните схеми за 

циркулация на парични средства9.  

Има съществена разлика в изходната база, върху която стъпват анали-

зите на мрежовия маркетинг от една страна в развитите и от друга в разви-

ващите се и новоиндустриализираните икономики. През първите десетиле-

тия от развитието си, когато търпи своите трансформации и се опитва да се 

наложи като алтернативен бизнес модел в Северна Америка и Западна Ев-

ропа, мрежовият маркетинг все още е непознат на изток. Едва от 80-те годи-

ни на XX век, следвайки глобалните икономически тенденции, МЛМ ком-

паниите променят своя фокус и започват да осъществяват масова експанзия 

                                      
6
  Croft, R, H. Woodruffe. Network Marketing: The Ultimate in International Distribution. // 

Journal of Marketing Management, 1996, Vol. 12, pp. 201-214. 
7
  Taylor, J. The Five Red Flags: Five Causal and Defining Characteristics of Product-Based 

Pyramid Schemes or Recruiting MLMs. // Report for Consumers, Regulators and 

Legislators, Revised from text summarized in a white paper for the 2002 Economic Crime 

Summit Conference in Dallas, August 17, 2004. 
8
  FitzPatrick, R. The Non-retail Direct Selling Company. //  Marketing MasterMind, a 

monthly publication of the Institute of Chartered Financial Analysts, a division of ICFAI 

University. Bangalore, 2004. 
9
  Вж. например: Debroy, B. Direct selling in India: Appropriate Regulation Is the Key. //  

Report on Direct Selling Industry in India, FICCI Indicus Analytics, 2013, p. 3. 
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към Азия и ЦИЕ10, като навлизат там с вече утвърден имидж и отработен 

бизнес модел. Когато започва да се развива на изток, индустрията вече се е 

наложила като доказана функционираща система с правна легитимност и 

траен растеж. Въпреки това голяма част от обществото в ЦИЕ страни, може 

би поради липса на национално установени закони в сферата на директните 

продажби и трудно диференциране от незаконните пирамидални схеми, сла-

бо толерира този нетрадиционен метод на продажби на дребно. 

Това поставя въпроса за провеждане на по-системни проучвания на 

потребителите и техните оценки и нагласи към МЛМ индустрията. В специ-

ализираната литература се откриват малко изследвания, свързани с потреби-

телските възприятия и обществените нагласи за мрежовия маркетинг. Пър-

вите проучвания, посветени на потребителските възприятия за директните 

продажби са проведени в САЩ през 70-те години на XX век11. Още тогава 

се открояват някои предимства на индустрията, като възможност за получа-

ване на изчерпателна консултация, насочена към членовете на цялото дома-

кинство, удобство при покупката в дома на клиента и възможност за пред-

варително изпробване на продуктите. Установяват се и известни конфликти 

във взаимоотношенията между потребител и дистрибутор, а също и между 

потребител и компания.  

По-задълбочено и цялостно изследване сред 988 потребители в САЩ 

за техните възприятия към индустрията е направено от R. Peterson и др. през 

1989 г.12 В него се разкриват определени различия в оценките и нагласите на 

потребителите, в зависимост от участието им в продажбения процес. По-

късно това изследване е използвано като база за сравнение от R. Kustin и R. 
Jones13, които провеждат подобно проучване в Австралия. Потребителските 

                                      
10

  Spire Research and Consulting. What’s Next in Multilevel Marketing: Will MLM Become 

a Game Changer in Emerging Markets, 2011, p. 2; spireresearch.com (11.08.2015) 
11

  Jolson, M. Consumer and Sales Force Perceptions of Direct Selling: Is Conflict Inevitable?. 

// SV - Proceedings of the Second Annual Conference of the Association for Consumer 

Research, eds. David M. Gardner, College Park, MD : Association for Consumer Research, 

1971, pp. 175-185. 
12

  Peterson, R. et al. Consumers Who Buy From Direct Sales Companies. // Journal of 

Retailing, 1989, Vol. 65, №2, pp. 273-286. 
13

  Kustin, R.,  R. Jones. Research note: a study of direct selling perceptions in Australia. // 

International Marketing Review, 1995, Vol. 12, №6, pp. 60-67. 



348 

възприятия за МЛМ стават обект на анализ и в Тайван14, а потребителската 

удовлетвореност се изследва в Малайзия15. През 2004 г. е реализиран меж-

дународен проект от S. Brodie и др., в който са обхванати над 4000 потреби-

тели от осем държави (САЩ, ЮАР, Австралия, Нова Зеландия, Тайван, Фи-

липините, Великобритания и Финландия), посветен на изследване на потре-

бителските възприятия за директните продажби16. В него се установява, че 

преобладаващата част от респондентите в глобалната извадка (76%) имат 

положителни възприятия за директните продажби. Всички посочени автори 

и техните изследвания служат като отправна точка и база за сравнение в 

тази студия.  

2. Функционални аспекти на мрежовия маркетинг 

Директните продажби са основен канал на извънмагазинната търговия 

наред с онлайн продажбите, телемаркетинга, телешопинга и автоматичния 

мърчандайзинг17. Мрежовият маркетинг се заражда от директните продажби 

в средата на четиридесетте години на XX в. и постепенно се утвърждава 

като приоритетната им форма. В маркетинг литературата се подчертава, че 

като най-стара форма на търговска дистрибуция  директните продажби, въп-

реки всичко, не сa разбрани в обществото и се игнорират от специа-

листите18. От тактическа гледна точка те предоставят подход за организира-

не на продажбените дейности, a във функционален аспект представляват 

процес на междуличностни комуникации между двама, понякога и повече 

индивида19.  

 

 

                                      
14

  Chen, D., L. Jeng. A Study of Consumers Who Buy from MLM Channel in Taiwan, 1998, 

рр. 1-22; http://www.cadsm.org/ 
15

  Musa, R. Formulating Direct Sales Customers’ Satisfaction Strategies: Application of 

Importance-Performance Analysis (IPA) Approach. // Gading Business and Management 

Journal, 2005, Vol. 9, №1, pp. 1-25. 
16

  Brodie, S. et al. Outsourcing salesforces via self-employment: the case of direct selling in 

the UK. // Journal of Small Business and Enterprise Development, 2004, Vol. 11, №1, pp. 

50-59.  
17

  Boone, L., D. Kurtz. Contemporary Business. Wiley, 2014, p. 408. 
18

  Вж. Granfield, M.,  A. Nicols. Цит. съч., 1975. 
19

  Peterson, R., Th. Wotruba. Цит. съч., 1996. 
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2.1. Същност на директните продажби и мрежовия маркетинг 

Директните продажби се дефинират като „процес на продажби на пот-

ребителски продукт или услуга от човек на човек в среда, различна от фик-

сираните търговски обекти за продажби на дребно“20. Концепцията се осно-

вава на изграждане на директни взаимоотношения между потребител и про-

изводител, при което се елиминира ролята на традиционните посредници в 

дистрибуционния канал21. 

От цитираната дефиниция проличава, че спрямо другите методи на 

маркетинг и продажби директните продажби имат следните характеристики: 

комуникацията между представителя на компанията (наречен дистрибу-

тор/консултант) и потенциалния клиент се осъществява лице в лице – инди-

видуално (един към един) или в групова презентация (party plan) 22. Това 

позволява индивидуален подход към всеки клиент чрез взаимен обмен на 

необходимата информация и за двете страни, при което знанието и опитът 

на дистрибутора се насочват към специфичните потребителски нужди. Сле-

дователно директните продажби могат да се разглеждат през призмата на 

маркетинга на взаимоотношенията23. Крайният резултат от продажбения 

процес и удовлетвореността на клиента зависят до голяма степен от профе-

сионализма и подхода на дистрибутора, диктуващ продажбата.  

Друга важна характеристика е, че продажбеният процес се осъществя-

ва във време и място, удобни за потенциалния потребител – обикновено в 

дома или офиса на клиента или на неутрална територия. Не случайно J. 

Stanworth и др.24 подчертават, че директните продажби функционират в „не-

                                      
20

  Berry, R. Direct Selling: From Door to Door to Network Marketing. Oxford: Butterworth-

Heinemann, 1997; Duffy, D. Direct selling as the next channel. // Journal of Consumer 

Marketing, 2005, Vol. 22, №1, pp. 43-45; Peterson, R., Th. Wotruba. Цит. съч., 1996. 
21

  Jain, S. et al. Motivational factors in multilevel marketing business: A confirmatory 

approach. // Management Science Letters, 2015, Vol. 10, №5, pp. 903-914. 
22

  Grayson, K., R. Berry. The Strategic Advantages of Direct Selling. Mastering Marketing. 

London: Financial Times Publishing, 1999, pp. 225-230. 
23

  Dwyer, F. et al. Developing Buyer-Seller Relationships. // Journal of marketing, April 1987, 

Vol. 51, pp. 11-27; По-подробно относно маркетинга на взаимоотношенията вж: Хоугард, 

С., М. Биере. Стратегически маркетинг на взаимоотношенията. София: Сиела, 2009. 
24

  Stanworth, J. et al. Outsourcing salesforces via self-employment: the case of direct selling in the 

UK. // Journal of Small Business and Enterprise Development, 2004, Vol. 11, №1, pp. 50-59. 
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видимата икономика“. В изложения контекст като основни предимства на 

индустрията Peterson и Wotruba посочват гъвкавостта по отношение на вре-

ме и място, както и качеството и количеството на обменяната информация. 

Безспорните предимства на този метод обаче не компенсират невидимия 

характер на процеса на продажба за други потенциални потребители и лип-

сата на прозрачност за обществото като цяло.  

Специалистите твърдят, че директните продажби, при които се осъщест-

вява приоритетно персонален контакт с клиента, следва да се разграничават от 

различните форми на директен маркетинг, при които продажбите са инициира-

ни чрез специфично медийно средство – телемаркетинг, телешопинг, каталож-

ни продажби, интернет и др. Подчертаната необходимост от среща лице в лице 

изразява същността на директните продажби и според Sanan25 им осигурява 

конкурентно предимство спрямo директния маркетинг. От друга страна  при 

директния маркетинг няма пряко човешко въздействие на продавача и потреби-

телят сам взема своето решение за покупка. Срещата лице в лице дава сила на 

продавача (в случая дистрибутора) в момента на продажба, поради пряката му 

намеса в процеса на вземане на решение за покупка и възможността за директ-

но психологическо въздействие върху потенциалния клиент. 

Директните продажби се осъществяват в две организационни форми, ко-

ито засягат компенсационния план на дистрибуторите – на едно ниво (едносте-

пенни) и на много нива (многостепенни). Компаниите, опериращи в едностепе-

нен формат (single level), т.е. класическите директни продажби, предлагат на 

своите дистрибутори единствено възможност за печалба от продажби на дреб-

но. Привличането и обучението на нови дистрибутори се поема от мениджъри, 

назначени от компанията, които са или не са самонаети и могат както да участ-

ват, така и да не участват в продажбите. В компаниите от многостепенен фор-

мат (multi-level) дистрибуторите също осъществяват продажби на дребно, но на 

всеки един се предоставя възможност да присъединява и обучава нови дистри-

бутори, изграждайки по този начин йерархична структура26. 

 

                                      
25

  Sanan, D. From the Practitioner's Desk: A Comment on "What is Direct Selling? 

Definition, Perspectives and Research Agenda. // Journal of Personal Selling & Sales 

Management, 1997, Vol. XVII, №2, pp. 57-59. 
26

  Grayson, K., R. Berry.  Цит. съч., 1999; Stanworth, J. et al. Цит съч., 2004. 
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В изложения контекст мрежовият маркетинг (МЛМ) може да се дефи-

нира като форма за директни продажби в търговията на дребно (продажби 

лице в лице, извън традиционно установените търговски обекти), която има 

многостепенна компенсационна структура27. Продуктите и услугите в МЛМ 

се разпространяват от независими дистрибутори, които печелят доходи както 

от своите продажби на дребно, така и от продажбите на дистрибуторите, кои-

то директно или индиректно присъединяват към своята мрежа/организация28. 

В този смисъл  всеки нов дистрибутор към дадена МЛМ компания може: 1) да 

купува с отстъпка продуктите на компанията  с цел препродажба или за лична 

консумация; 2) да продава продуктите на други потребители; 3) да включва 

други независими дистрибутори, които от своя страна също да купуват и про-

дават продуктите и да привличат нови независими дистрибутори29. Този 

„изобретателен метод“ 30 често предизвикващ спорове и дискусии, „създава 

комплексни социални мрежи между участниците, което прави МЛМ органи-

зациите уникални спрямо други маркетинг организации“31. 

Мрежовият маркетинг се различава от всички останали канали за про-

дажби на дребно с редица особености: 

1) МЛМ компаниите представляват типични „фини организации (lean 

organizations)“, използващи преобладаващо независими дистрибутори да 

                                      
27

  Albaum, G. and R. Peterson. Network (Multilevel) Marketing: An Objective View. // The 

Marketing Review, 2011, Vol. 11, №4, pp. 347-361. 
28

  Vander Nat, P., W. Keep. An Approach for Differentiating Multilevel Marketing from 

Pyramid Schemes. // Journal of Public Policy & Marketing, 2002, Vol. 21, №1, pp. 139-

151; Sparks, J., J. Shenk. Explaining the Effects of Transformational Leadership: An 

Investigation of the Effects of Higher-order Motives in Multilevel Marketing 

Organizations. // Journal of Organizational Behaviour, 2001, Vol. 22, рp. 849-869. 
29

  Micklitz et al. Door-to-door Selling – Pyramid Selling – Multilevel Marketing. A Study 

Commissioned by the European Commission. Institut für Europäisches und 

Verbraucherrecht, 1999; Choudhari, R. and K. Haryana. Multi-level Marketing for Socio-

economic Development. // International Journal for Reviews, Surveys and Research, 2013, 

Vol. 2, №1, pp. 1-9. 
30

  Mathews et al. Network Marketing: Exploitation of Relationships – Myth or Reality? // 

International Marketing Conference on Marketing & Society, 8-10 April, 2007, IIMK, Part 

II – Co-Operative, Rural & BOP Marketing, 2007. 
31

  Sparks, J., J. Shenk. Socialization Communication, Organizational Citizenship Behaviors, 

and Salles in a Multilevel Marketing Organization. // Journal of Personal Selling & Sales 

Management, Spring 2006, Vol. XXVI, №2, pp. 161-180. 
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продават техните продукти, отколкото да назначават и управляват многоб-

роен административен и продажбен персонал32. Дистрибуторите са самона-

ети, независими представители на пълен или на непълен работен ден, които 

работят на граждански договор, под логото на съответните компании, много 

от които са мултинационални корпорации33. В този смисъл мрежовият мар-

кетинг въплъщава есенцията на свободното предприемачество, предоста-

вяйки възможност на заинтересовани индивиди да започнат собствен неза-

висим бизнес34. В МЛМ организациите, посочва П. Петкова, „липсва всяка-

къв вид принуда относно продажбата или покупката на продуктите, нито за 

обема и честотата; тези организации дават възможност за растеж във вът-

решната йерархия, което зависи от собственото поведение и ангажираност 

към бизнеса“.35 Според Vander Nat и Keep „МЛМ намалява някои негативни 

аспекти на традиционните директни продажби, увеличавайки ролята на 

предприемачеството“.36  

2) Повечето МЛМ компании не осъществяват реклама и нямат щандо-

ве на дребно, което превръща мотивацията на техните дистрибутори в 

ключов компонент на фирмения успех37. Следователно основният актив в 

мрежовия маркетинг са човешките ресурси и както Grayson и Berry посочват 

„техните силни и слаби черти са главно стратегическо предимство на ком-

паниите“38. Доказаните фактори за успех и растеж в МЛМ са: избор на пра-

вилните хора, поддържане на тяхната мотивация, развиване на необходими-

                                      
32

  Coughlan, A.T., K. Grayson. Network Marketing Organizations: Compensation Plans, 

Retail Network Growth, and Profitability. // International Journal of Research in Marketing, 

1998, Vol. 15, №5, pp. 401-426. 
33

  Brodie, S. et al. Цит. съч., 2004. 
34

  Msweli-Mbanga, P. Modelling Distributor Performance in Network Marketing 

Organizations. // South African Journal of Business Management, 2001, Vol.32 , №3, pp. 

33-40. 
35

  Петкова, П. Културно-когнитивните институции – доминантен аспект в процеса на 

социализация в мултилевъл маркетинг организациите. // Проблеми на постмодер-

ността. Том 2, 2001, №3, с. 128-143. 
36

  Vander Nat, P., W. Keep. An Approach for Differentiating Multilevel Marketing from 

Pyramid Schemes. // Journal of Public Policy & Marketing, 2002, Vol. 21, №1, pp. 139-

151. 
37

  Coughlan, A. T., K. Grayson. Цит. съч., 1998. 
38

  Grayson, K., R. Berry. Цит. съч., 1999, с. 225-230. 
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те умения, предоставяне на висока възприемана стойност и предлагане39. 

Следователно освен в продуктово развитие основните инвестиции, които 

МЛМ компаниите следва да правят, са в човешкия капитал, т.е. в неговото 

обучение и усъвършенстване. От ефективността на това обучение зависи 

крайният резултат от продажбения процес и знака на обратната връзка меж-

ду клиента и дистрибутора. 

3) Оборотът в МЛМ индустрията, за разлика от продажбите в магази-

ни, се реализира чрез изграждане на мрежа от дистрибутори в йерархична 

система, а това задвижва мултипликацията на бизнеса. Разрастването на 

тази мрежа и отчасти увеличаването на оборота се дължи на процеса на 

спонсориране, което е движещият фактор в мрежовия маркетинг40. Спонсо-

рирането се изразява във включване, мотивиране и обучаване от страна на 

дистрибуторите на други дистрибутори, които да купуват и потребяват про-

дуктите на МЛМ компанията и ако желаят, също да спонсорират нови дист-

рибутори. Всеки дистрибутор има право да създаде своя мрежа (структура), 

наречена долна линия (downline), от чийто оборот да получава нетни печал-

би41, а неговият спонсор и дистрибуторите над него са горна линия (upline), 

от които той самият се учи. Обикновено усвоените знания и умения, от 

спонсора и от менторите от горната линия, дистрибуторът предава надолу в 

своята долна линия. По този начин дупликацията на действията и усилията 

от всеки нов дистрибутор задвижват процеса на мултипликация и експонен-

циално нарастване на оборота, а от там и на печалбите за активните дистри-

бутори. Следователно, както Granfield и Nicols посочват, „продуктовите и 

факторните пазари са в тясно взаимодействие чрез непрекъснатия процес на 

присъединяване на дистрибитори“42. 
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4) Дистрибуторите не получават заплати като търговците в продажби-

те на дребно, а „хонорар за постигнатите самостоятелни и екипни резулта-

ти“,43 т.е. доходите им зависят и са обвързани изцяло от техните постиже-

ния – печалби и комисиони от продажби на дребно на крайни клиенти и ко-

мисиони от мрежовата им структура. Печалбите от продажби на дребно не 

се различават от стандартното споразумение между производител и търго-

вец на дребно, като дистрибуторът в МЛМ има между 20-30% марж на пе-

чалба от разликата между цената, по която купува продукта с отстъпка, и 

крайната продажна цена, по която продава на клиента. В допълнение на тази 

печалба, дистрибуторът печели и комисиона от продажбите на дребно (от 3 

до 30%) от всеки продукт, реализиран в неговата мрежа, в зависимост от 

нивото, което е постигнал в компенсационния план (КП) на компанията.  

Комисионите от мрежовата структура на дистрибутора се формират в 

зависимост от постигнатото ниво по КП и продажбите на дистрибуторите, 

които директно и индиректно е присъединил в своята долна линия, както и 

техните лични постижения по плана. Поради тази причина системата е ори-

ентирана изключително към производителността, т.е. персоналните пости-

жения44.  

С оглед на посочените особености може да се обобщи, че традицион-

ните бариери за навлизане на пазара, като икономии от мащаба, капиталови 

изисквания и големи разходи за реклама се избягват или минимизират чрез 

процеса на спонсориране и организационната структура в МЛМ, което тран-

сформира фиксираните разходи за компаниите в променливи45. Моделът на 

гъвкаво заплащане според постигнатите резултати на всеки дистрибутор е 

непрозрачен и неясен за крайните потребители и често създава скептицизъм 

и недоверие. В този смисъл е добре да бъдат проучени потребителските наг-

ласи към посочения начин на компенсации.  
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2.2 Мрежовият маркетинг в контекста на маркетинга 

на взаимоотношенията 

В мрежовия маркетинг, за разлика от останалите канали в търговията 

на дребно, съществува възможност за изграждане на много по-комплексни и 

трансформиращи връзки между засегнатите страни. От една страна са взаи-

моотношенията „компания-дистрибутор“. От друга страна са взаимоотно-

шенията „спонсор-дистрибутор“. На трета плоскост се намират отношения-

та „дистрибутор-клиент“. Сложността на връзките произтича от премина-

ването на едни взаимоотношения в други, както и от факта че дистрибуто-

рите в МЛМ са едновременно продавачи на продуктите на компанията, а в 

същото време са потребители на тези продукти. Процесът на задълбочаване 

на отношенията „дистрибутор-клиент“ често води до изграждане на по-

дълбоки връзки, които постепенно прерастват в други отношения, а именно 

– бизнес взаимовръзки. Често лоялните потребители в една МЛМ компания 

се превръщат в нейни дистрибутори. За това допринасят не толкова продук-

тите, колкото добре изградените и трайни взаимоотношения с дистрибутора. 

Впоследствие този дистрибутор може да се превърне в спонсор на неговите 

клиенти, с което се променят ролите в организацията и отношенията се из-

дигат на друго равнище. В свое изследване Bhattacharya и Mehta подчерта-

ват, че в профила на средностатистическия дистрибутор доминира homo 

sociologicus над homo economicus, т.е. на преден план стоят социалните 

връзки и взаимоотношения, които се осъществяват в МЛМ организациите, 

отколкото икономическите печалби на дистрибуторите46. 

В контекста на двете основни маркетинг перспективи – транзакционен 

маркетинг и маркетинг на взаимоотношенията  – Brodie и др.47 отнасят МЛМ 

към маркетинга на взаимоотношенията, където връзките са много по-дълбоки, 

излизайки извън рамката на традиционната покупко-продажба. Според Debroy 

„мрежовият маркетинг съдържа механизъм за намаляване на транзакционните 

разходи и запълване на пропастта между потребителските и производствените 

                                      
46

  Bhattacharya, B, К. Mehta. Socialization in network marketing organizations: is it cult 

behavior? // Journal of Socio-Economics, 2000, Vol. 29, pp. 361-374. 
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Marketing Practices. // Journal of Marketing Management, 1997, Vol. 13, pp. 383-406. 
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цени“48. В допъление Grayson го представя като силно „инкорпорирана марке-

тингова стратегия“ (embedded marketing strategy), защото МЛМ организациите 

насърчават висок взаимосвързан обмен, реализирайки продажбите и дистрибу-

цията чрез вече изградените социални контакти на своите дистрибутори49.  

Мрежовият маркетинг се определя като маркетингов подход, който 

стимулира неговите изпълнители да промотират даден продукт сред свои 

приятели50. В този смисъл той се оценява като мощен инструмент на марке-

тинга на взаимоотношенията, тъй като изграждането на организация от все-

ки дистрибутор води до бърза експанзия на пазара, доколкото се основава на 

висока степен на доверие от страна на потребителите, в ролята им на негови 

роднини и приятели51. Според Grayson и Berry52 мрежовият маркетинг съз-

дава възможност за изграждане на истински взаимоотношения, защото дис-

трибуторите взаимодействат активно и дългосрочно с потребителите, което 

означава системно изслушване и отговор на техните нужди и очаквания. 

Авторите доказват силната връзка между успеха на дистрибуторите и изгра-

дените взаимоотношения с потребителите.  

В свое изследване DiMaggio и Louch установяват, че несигурността 

относно продукта и неговото качество карат потребителите да предпочитат 

продавачи, с които имат установени некомерсиални връзки53. Колкото по-

голям е рискът в икономическата транзакция, толкова по-силно е това пред-

почитание. Следователно, както Peterson и Albaum допълват „потребителите 

вярват повече на хора, които познават“54.  
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Мрежовият маркетинг се сочи като инструмент за изясняване на връз-

ката между маркетинга на взаимоотношенията и потребителския капитал55. 

Последният се възприема като важен източник на стойности, допринасящ за 

растежа на всяка организация. Към концепцията за lean production, в контек-

ста на директните продажби, Гумесон прибавя идеята за lean consumption, 

чиято цел е „да се направи съществуването на клиента по-ефективно“56. 

Според него „клиентите играят активна роля в създаващия стойност процес, 

когато откриват пътища да използват и консумират своите продукти“. Един 

от тези алтернативни пътища е мрежовият маркетинг. Както Котлър посочва 

„далновидните компании се стремят да осигурят удовлетворение на потре-

бителя на всеки етап от процеса на купуване“57.  

Според Biggart МЛМ организациите представляват „екстремен слу-

чай“ за целите на теорията, защото предизвикват силни привързаности и 

емоции58. Друго изследване открива, че от гледна точка на взаимоотноше-

нията „спонсор-дистрибутор“ комбинирането на приятелство и бизнес може 

да бъде както от полза, така и да създава конфликти, породени от несъвмес-

тими очаквания59. Така например очакванията на спонсора от новия му дис-

трибутор (при това приятел) могат да бъдат преувеличени и следователно 

неоправдани поради недостатъчната нагласа и мотивация на дистрибутора 

към развиване на бизнес в системата на мрежовия маркетинг. Подобно раз-

минаване на цели и очаквания би могло да повлияе негативно върху социал-

ните взаимоотношения между двама приятели. В други случаи може да се 

очаква обратен процес – първоначално не толкова близки социални връзки 

между спонсор и дистрибутор биха могли да прераснат в дългосрочни пара-

лелни взаимоотношения на бизнес и приятелство. 

 

                                      
55

  Tseng, Ch., Ch. Aihwa. Building customer capital through relationship marketing activities. 

// Journal of Intellectual Capital, 2005, Vol. 6, №2, pp. 253-266. 
56

  Гумесон, Е. Маркетинг и директни продажби в създаващото стойност мрежово об-

щество. // Директните продажби – една възможност във времето. Либер, 2007, с. 63-

87. 
57

  Котлър, Ф. Цит. съч., 2007. 
58

  Biggart, N. Charismatic Capitalism. Chicago: University of Chicago Press, 1989, p. 4. 
59

  Grayson, K. Friendship Versus Business in Marketing Relationships. // Journal of 

Marketing, 2007, Vol. 71, pp. 121-139. 



358 

Изследванията на връзките и взаимоотношенията в МЛМ се задълбо-

чават, като излизат извън рамките на организационните и потребителските 

взаимоотношения, и засягат дори отношенията на дистрибуторите в семеен 

контекст60. Известно е, че много често дистрибуторите са ангажирани в 

МЛМ на допълнителна заетост освен традиционната им работа. Често стар-

тирането на процеса в търсене на нови дистрибутори и съчетаването на две 

работи, което намалява времето, прекарвано със семейството, води до конф-

ликта „работа-семейство“. Това предизвиква двуякост на отношенията – от 

една страна е усещането на дистрибутора за принадлежност към мрежата и 

ангажираност със спонсора, а от друга – задължението към семейството. 

Практиката показва, че понякога мрежовият маркетинг влошава семейните 

отношенията, особено когато непрактикуващият партньор е скептичен и 

обратно – има много случаи, в които едни от най-успешните дистрибутори 

са семейства, развиващи съвместно бизнеса. В източните култури семейст-

вото се радва на допълнителния доход, който дистирбуторът прибавя към 

домакинския бюджет.  

Независимо от това как функционира една организация и какви систе-

ми са вградени в нея, това, което е решаващо за нейния успех, са хората и 

техните взаимовръзки61. Не случайно Петкова посочва, че независимо от 

преминаването на дистрибуторите през всички сфери на социализация в 

организацията като индивидуална трудова роля, организационна роля и 

ценности, хора, език, организационни политики и история, и всяка от тях е 

свързана с интернализирането на нормативни, регулативни и културно-

когнитивни институции, доминиращ ефект в мрежовия маркетинг има ин-

тернализирането на последните62. Според нея дистрибуторите в МЛМ имат 

сходно индивидуално поведение, основано на субективно изградени правила 

и значения, които диктуват техните мисли, чувства и действия. Клиентите са 

свидетели на последните.  
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Безспорно е, че, в каквато и плоскост да се разглеждат връзките и вза-

имоотношенията в МЛМ индустрията, от най-голямо значение за успешното 

й развитие имат потребителите на нейните продукти. Разглеждайки мрежо-

вия маркетинг в контекста на маркетинга на взаимоотношенията, от същест-

вено значение са психологическите фактори, въздействащи върху процеса 

на покупка. Затова особен интерес предизвиква въпросът за потребителски-

те възприятия, оценки и отношение към МЛМ.  

Анализираните функционалните аспекти показват само една част от 

инфраструктурата на мрежовия маркетинг, сведена до неговата същност и 

начин на функциониране. В процеса на изграждане на различните видове 

взаимоотношения между субектите в МЛМ се открояват някои стратегичес-

ки аспекти, свързани с методите за извоюване на достъп до пазара, органи-

зация на елементите от маркетинговия микс и инструментите за изграждане 

на бизнеса. 

3. Основни стратегически аспекти 

в инфраструктурата на мрежовия маркетинг 

Трите градивни елемента в инфраструктурата на МЛМ са компанията, 

предоставяща продукта; дистрибуторите, реализиращи продукта и клиен-

тите, купуващи продукта. Важна особеност на мрежовия маркетинг е фак-

тът, че голяма част от потребителите в индустрията са самите дистрибутори. 

Стратегическото значение на тази инфраструктура може да се търси в реди-

ца посоки, като в тази разработка представяме анализ въз основа на посоче-

ните три равнища. В стратегически контекст мрежовият маркетинг е разли-

чен от традиционните пазарни конструкти по отношение на метод за извою-

ване на достъп до пазара, скъсен (директен) канал за дистрибуция, алтерна-

тивен метод за генериране на заетост и възможност за изграждане на бизнес 

чрез личностно усъвършенстване. В този смисъл той има своето място в 

стимулиране на микропредприемачеството и развитието на редица по-слаби 

икономики. 
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3.1. Компанията и особеностите на маркетинговия микс 

За разлика от традиционните продажби на дребно (ритейлърите) ди-

ректните продажби предлагат различен метод за достъп до пазара и различ-

ни начини за промоция и дистрибуция на продуктите. Те представляват push 

маркетингова стратегия, която се съчетава и различава във всички елементи 

на маркетинговия микс63. Най-осезаемо избутващият подход се проявява 

при четвъртия компонент на четирите „Р“  – промоцията. В контраст с ма-

совия и неперсонален маркетинг, разчитащ силно на различните видове рек-

лама, мрежовият маркетинг се основава изцяло на проактивните усилия и 

опита на независимите дистрибутори, които трябва от една страна да отго-

варят на комуникационните цели на компанията и от друга – да са пригоде-

ни към индивидуалните обстоятелства и нужди на всеки потенциален кли-

ент. Следователно продажбите следва да бъдат потребителски ориентирани, 

при което дистрибуторите да помогнат на потребителите в избора им за 

осъществяване на покупка, задоволявайки техните специфични нужди64. 

Според редица изследвания рекламата от уста на уста и личната пре-

поръка са едни от най-мощните инструменти за информиране на хората за 

продукти и услуги65. Дистрибуторите в директните продажби са мотивирани 

да споделят информация за продуктите, които харесват сред свои роднини и 

приятели,66 защото имат икономическа изгода от този процес. По същество 

МЛМ компаниите използват най-присъщия човешки навик – естественото 

желание на хората да споделят информация за нещата, които харесват. Така 

те инвестират в човешки ресурси, вместо да заплащат скъпи рекламни сред-

ства и кампании. Този движещ мотив в директните продажби се явява кра-

йъгълният камък в индустрията, защото едновременно носи печалба на 
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МЛМ компаниите, доход на дистрибуторите, но в същото време, както 

Grayson и Berry подчертават, „не всички възприемат идеята, социалните 

връзки да се използват като основа за създаване на комерсиални отношения. 

Някои гледат на това като извличане на изгода от приятелството или под-

държане на лични взаимоотношения с мотив за печалба“67.Този момент 

изисква да се проучат възприятията на потребителите за мрежовия марке-

тинг. 

По отношение на елемента „място“ директните продажби също пред-

лагат изцяло алтернативна стратегия, тъй като взаимодействието между 

продавача и купувача се осъществява на нетрадиционни места. В много слу-

чаи това е домът на купувача или на негов приятел, което предразполага към 

по-лесното възприемане на продукти, свързани с бита и домакинството. От 

своя страна домашното парти е метод, предпочитан при продукти, които да 

спечелят от взаимодействието в референтна група, включваща потенциални 

клиенти – участници в домашната презентация68. Такива продукти са нап-

ример козметика, уелнес продукти, бижута, образователни материали за 

деца и др. В световен мащаб, по последни налични данни, около 80% от ди-

ректните продажби се осъществяват лице в лице, 18% – чрез домашно парти 

и 2% – чрез други методи (лични и официални фирмени сайтове, социални 

медии, автоматични поръчки и др.).69 

Продуктът е ключовият елемент в маркетинговия микс и от неговата 

същност зависи до голяма степен изборът на начин, по който ще достигне до 

потребителите. Директните продажби са насочени към потребителските па-

зари. Те са особено ефективнa стратегия за продукти и услуги с висока елас-

тичност към персоналните продажби, при които отлагането на продажбата е 

лесно, а критично условие е личното внимание към индивидуалните пред-

почитания и различия (козметика, хранителни добавки, книги).70 Според 

Granfield и Nicols основни характеристики на повечето продукти, продавани 
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в индустрията, са надеждно качество, безусловни гаранции, възможност за 

ефективни демонстрации, потенциал за повторяемост на покупките на ос-

новния продукт или на негови атрибути71. Както авторите подчертават, пър-

вите две са необходими, за да редуцират съмнението и скептицизма на пот-

ребителите към метода на продажби, а последните две осигуряват на фир-

мите и техните дистрибутори квазинаеми.  

Повечето МЛМ компании работят с „информационно богати“ продук-

ти и услуги, за чието съществуване потенциалните клиенти първоначално не 

знаят и се нуждаят от компетентно и професионално информиране – така 

наречените първокласни продукти и услуги72. Първоначално те изискват 

дистрибуторът да отдели необходимото време и да даде на клиента значи-

телна информация за оптималното им използване и полезност, с което се 

увеличава добавената стойност за клиента. Ако последният е доволен и се 

убеди в качеството, той продължава да купува дълго време продукта, а мно-

го често и други продукти от фирменото портфолио. Следователно, за ед-

нократно направени усилия, дистрибуторът получава дългосрочно доходи. В 

икономически смисъл образователната услуга, която дистрибуторът предос-

тавя на потребителя, е неразделна част от продавания продукт и е начин за 

диференциране на МЛМ продуктите. Доказана е силна положителна връзка 

между корпоративния имидж на МЛМ компаниите и възприеманата потре-

бителска стойност и доверие73. 

От 70-те години на XX век в световен мащаб постепенно се наблюдава 

диверсификация на продуктовото портфолио на компаниите за директни 

продажби – от козметика, електрически уреди и книги, то се разнообразява с 

храни, уелнес продукти и домакински стоки74. През 2014 г. трите най-

развити категории продукти в глобалните директни продажби са козметика 

и лична грижа (34%), уелнес – суперхрани, хранителни добавки и продукти 
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за отслабване (29%), стоки за дома и уреди за дълготрайна употреба (13%)75. 

Останалите продуктови категории, макар и с малък дял, са дрехи и аксесоари, 

книги и играчки, финансови услуги, комунални услуги и др. Това показва, че 

директните продажби се развиват на силно конкурентни потребителски паза-

ри, където подобни продукти се промотират агресивно, както в традиционни-

те търговски обекти, така и в интернет пространството. Следователно, за да 

оцелее в силно конкурентна среда, индустрията трябва да разчита на компе-

тентен и професионален подход от страна на своите дистрибутори. 

Цената, като елемент на маркетинговия микс, е не по-малко важна от 

останалите му компоненти. За да се купуват продукти чрез системата мул-

тилевъл, те трябва да бъдат конкурентоспособни на други подобни продук-

ти, разпространявани в търговската мрежа. Като цяло  МЛМ продуктите се 

характеризират с висока относителна цена76. До голяма степен цената на 

продукта зависи от избора на компанията за неговото позициониране – като 

масов или диференциран бранд. Много често чрез мрежов маркетинг се 

предлагат иновационни продукти, които за първи път излизат на пазара в 

съответния сектор, т.е. не се срещат до момента в традиционната мрежа и в 

този смисъл имат подобаващо съотношение „качество-цена“. В МЛМ се 

срещат и продукти, които могат да намерят свои заместители в магазините и 

се предлагат съответно на по-ниски цени. В зависимост от пазарите, на кои-

то оперират, повечето МЛМ компании предлагат продукти в различни цено-

ви класове.  

Например  в САЩ и в Западна Европа компанията Amway е позицио-

нирана като масов бранд. На най-големите си целеви пазари – Китай и Ин-

дия – тя избира диференцирана стратегия за две от своите марки (Nutrilite и 

Artistry), създавайки първокласни продукти чрез технологични иновации, 

при което успява да наложи силна идентичност на бранда77.  

Крайната цена на продукта зависи от разпределението на разходите и 

печалбите по веригата на дистрибуция. МЛМ индустрията се отъждествява с 
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високи проценти бонуси и комисиони от продажби, разпределени между 

различните нива в йерархичната структура78. Разпределението разхо-

ди/печалби по дистрибуционния канал има съществена разлика между 

обикновените компании и компаниите в мрежовия маркетинг, но не толкова 

в процентно, колкото в структурно отношение. Както се вижда от таблица 1, 

в мрежовия маркетинг разходите за членовете на традиционния маркетингов 

канал (търговци на едро, търговци на дребно, фирмени представители) се 

трансферират към независимите дистрибутори.  

Таблица 1 

Структура на разходи/печалба в традиционния маркетинг и МЛМ 

Традиционен маркетингов канал % Мрежов маркетинг % 

Сурови материали 10 Сурови материали 10 

Печалби/разходи на производителя 12 Печалби/разходи на производителя 12 

Рекламни разходи 15 Вътрешна ценова отстъпка 15 

Печалби за търговци на едро 25 
Печалби от продажби на дребно за 

дистрибуторите 
35 

Печалби за фирмените представи-

тели 
3 Комисиони от продажби 25 

Печалби за търговци на дребно 35 
Разходи за обучения на дистрибуто-

рите 
3 

Общо 100 Общо 100 

Източник: Chen, D. et al. Цит. съч., 1996. 

По този начин приходите от бизнеса се споделят между фирмата и ней-

ните дистрибутори. При това е възможно, ако компанията осъществява тех-

нологичен пробив с изцяло нов продукт или прибавя към продукта специални 

продуктови характеристики, поддържайки луксозно качество и услуги, цената 

допълнително да се повишава спрямо подобен продукт в традиционната тър-

говска верига79. Важен елемент на ценообразуването е и индивидуалното обс-

лужване на клиента, както и фактът, че продавачът отива при купувача. 
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Като доказателство за различните възприятия на потребителите към 

цените в мрежовия маркетинг може да се посочи Тайван, където причина за 

повторни покупки на МЛМ продукти е възприеманото им високо качество и 

ефективност. От друга страна въздържането от повторна покупка и въздър-

жането от покупка се дължи на възприеманото ненадеждно качество и висо-

ките цени на продуктите80. В Малайзия основните причини за купуването на 

МЛМ продукти са оценените от потребителите високо качество и надежд-

ност81. В глобален мащаб факторите, които потребителите дефинират като 

причина за закупуване на продукти чрез директни продажби, са: необходи-

мост и привлекателност на продукта, добро съотношение „цена-качество“ и 

удобство при покупката82. От примерите в посочените изследвания проли-

чава различното отношение и възприятие на потребителите за определени 

характеристики в индустрията като качество и цени на продуктите, надежд-

ност на покупката и др. Този извод налага по-задълбочени изследвания в 

тази сфера. 

Директните продажби, в частност МЛМ, функционират като скъсен 

дистрибуционен канал, при което компанията предлага своите продук-

ти/услуги директно на крайния потребител. При това тя може да бъде про-

изводител на своите продукти, но може да бъде и само маркетингова компа-

ния83. Много често към директните продажби се насочват малки и средни 

фирми, които имат силен потребителски продукт, но нямат достатъчно ка-

питал за силен старт на бизнеса. Големите вериги за търговия на дребно от-

давна са извоювали лидерски позиции, като предлагат продуктови линии 

под собствена марка или предпочитат продуктите на търсени и утвърдени 

брандове, които ще им носят сигурни печалби. Това им дава сила да издигат 

значителни бариери дори за стабилно установени брандове и още повече 
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намалява възможността и достъпа на по-малки или новостартиращи фирми 

до търговските вериги, възпрепятствайки достигането на продуктите им до 

потребителите84.  

От своя страна директните продажби и МЛМ са един от най-бързите и 

евтини начини за придвижване на продукта до клиента85. Те позволяват на 

малки и големи фирми да използват бизнес модели, които отстраняват необ-

ходимостта от изграждане на дълга физическа инфраструктура за продажби 

на дребно86. Двата паралелни канала – магазинните продажби и директните 

продажби – изискват изцяло различни подходи в контрола и мониторинга на 

дистрибуциония канал. Разликата произтича от много по-голямата дължина 

и дълбочина на канала (не от физически, а от човешки ресурси) при директ-

ните продажби в сравнение с ритейлърите (10-20 на брой). МЛМ организа-

циите често достигат десетки хиляди дистрибутори. На практика независи-

мите дистрибутори изземват функциите на ритейлърите, но директният кон-

трол върху ежедневните им операции е ограничен87. Те работят извън рам-

ките на МЛМ организациите, което затруднява техните спонсори и ментори 

да контролират и влияят на продажбения процес88. Това поставя редица пре-

дизвикателства пред мениджмънта в начина, по който продуктът се предлага 

на потребителите. 

Обикновено МЛМ компаниите разработват стандартизирани програми 

за обучение и организират семинари за своите дистрибутори, за да подобрят 

техните умения в комуникацията с клиента. Но остават потенциалът и рис-

кът от разминаване между стратегията на компанията и начина, по който 

дистрибуторите маркетират продуктите89. Като цяло МЛМ индустрията се 

слави с агресивно поведение в промотирането и предлагането на продукти90. 
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Посочените особености в начина на дистрибуция и промоция са повод за 

изследване на потребителските възприятия относно поведението и подхода 

на дистрибуторите към клиентите. 

3.2. Дистрибуторът и потенциалните възможности 

в мрежовия маркетинг 

Ниска първоначална инвестиция – мрежовият маркетинг предоставя 

много предимства при започване на собствен бизнес, като същевременно 

преодолява редица недостатъци91. Получаването на дистрибуторски права 

изисква минимален или почти никакъв начален капитал, защото не са необ-

ходими физически активи и персонал. Единственото изискване към дистри-

бутора от страна на компанията е закупуването на стартов пакет, който съ-

държа продукти и образователни материали на компанията. Средно цената 

на такъв пакет е около 150 евро, а някои от по-младите компании на пазара 

изискват само заплащане на еднократна дистрибуторска такса и дават сво-

боден избор на стартиращия да закупи продукт/и по свой избор. Ниската 

първоначална инвестиция предоставя на всеки човек възможността да стане 

дистрибутор, без условия за пол, възраст, образование, квалификация и др. 

Тези ниски бариери за навлизане в бизнеса означават и ниски бариери за 

излизане, съпроводени от ниска ангажираност и активност от много дистри-

бутори. Резултатът е голямо текучество в индустрията92. Според пишещите 

по темата автори в повечето компании за директни продажби поддържането 

на 1000 активни дистрибутори предполага включване на 1000-1300 нови 

дистрибутори годишно. А за компании, които продават скъпи продукти, 

тези цифри могат да достигнат и 4000. Също така следва да се има предвид, 

че получаването на дистрибуторски права дава възможност на дистрибутора 

да ползва продуктите на компанията на преференциални цени, което е ос-

новната причина за повечето хора да стават дистрибутори. В действителност 

голяма част от тях се включват, само за да използват тази отстъпка, усвоя-

вайки я за лична консумация, без да проявяват интерес към реална дистри-

буция.  
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От друга страна по-важно е кои са движещите стимули за придобиване 

на дистрибуторски права сред активните дистрибутори, които целенасочено 

упражняват бизнеса. Изследване в Индия сочи, че сред основните фактори 

за включване в МЛМ като бизнес възможност са: продуктовото качество, 

лесният достъп, ниската инвестиция, допълнителният доход, гъвкавото ра-

ботно време и място93. В Австрия движещите мотиви за упражняване на 

бизнеса са: убеденост в качеството на продуктите, допълнителен доход и 

гъвкава заетост94. В България сред основните фактори за присъединяване 

към бизнеса дистрибуторите посочват: увеличаване на доходите и възмож-

ност за собствен бизнес без висока инвестиция95. В този ред на мисли про-

личава важната стратегическа роля на мрежовия маркетинг в създаването на 

заетост и възможността за генериране на доходи от собствен бизнес. 

Независимост и свободен избор – възможността дистрибуторът сам 

да определя своето работно време, не само по отношение на пълен или не-

пълен работен ден, но и по отношение на дни и часове, му дава голяма сво-

бода на действие. При това не е надзираван от своя спонсор през повечето 

или през цялото време на работа96. В допълнение дистрибуторът има свобо-

дата да избира хората, с които да работи, и да прилага творчество в комуни-

кационния процес. С това свое стратегическо предимство МЛМ изцяло се 

вписва в посочените от Castells тенденции на мрежовата икономика – тран-

сформация на трудовата заетост и индивидуализация на труда97. Посочените 

предимства са причина все по-млади хора да се ориентират към бизнес въз-

можността, която дава мрежовият маркетинг98. В Малайзия основните при-

чини за присъединяването на хората към МЛМ са финансовата независи-

мост и личната свобода99. Повечето дистрибутори са активни в мрежовия 
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маркетинг на непълен работен ден, като например в САЩ през 2014 г. тех-

ният дял е 11% от всички дистрибутори, a в Европа работещите на пълна 

заетост са 18%100.  

Директните продажби се възприемат като алтернатива на традицион-

ната заетост за хора, които търсят гъвкави възможности за допълнителни 

доходи или са възпрепятствани в упражняването на пълна заетост101. В Бъл-

гария от 279 анкетирани дистрибутори през 2013 г. 62% се занимават с 

МЛМ средно по 2 часа дневно, като само 8% упражняват бизнеса на пълен 

работен ден102. Тези изследвания показват, че повечето хора, които са в 

мрежовия маркетинг, гледат на него не толкова като на свой бизнес, а го 

възприемат по-скоро като неформална заетост, която им носи допълнителни 

доходи.  

Посоченият елемент на независимост в МЛМ от една страна и възпри-

емането на модела предимно като неформална (допълнителна) ангажираност 

от друга страна въплъщава друго стратегическо предимство на мрежовия 

маркетинг – възможност за диверсифициране на източниците на доход на 

хората. От друга страна, при омаловажаване и непрофесионален подход към 

тази дейност, приемана като вторичен източник на доход, се създава „пре-

пъни камък“ за индустрията, защото често прозират прояви на недостатъчен 

дистрибуторски професионализъм.  

Обучение и подкрепа за развитие – МЛМ компаниите предоставят на 

своите дистрибутори освен продукти, готова система „ключ“, която им оси-

гурява учебни и бизнес материали, периодични обучения и семинари,103 по-

добряващи не само способността им да продават, но и комуникативните им 

умения в работата с хора. Този менторски елемент, най-силно изразен във 

взаимоотношенията „спонсор-дистрибутор“, е причина понякога мрежовият 

маркетинг да се съпоставя с франчайзинга, като най-близка форма за стар-

тиране на собствен бизнес. По отношение на готовата система основна раз-
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лика с франчайзинга е възможността в мрежовия маркетинг дистрибуторът 

да прояви индивидуалност и творчество на работа.  

Приликите и разликите между МЛМ и франчайзинга са добре посоче-

ни от Zacharias104. Като основни прилики се отчитат равнопоставено излиза-

не на пазара, изпробвани продукти, изпробвана система на обучение, позна-

тост на марката. Разликите са липса на франчайзингови такси, нисък или 

никакъв риск от загуба на собствен капитал, липса на географски ограниче-

ния, липса на времеви ограничения в договора. Тук трябва да добавим още 

една съществена разлика – в традиционния франчайзинг обучението е за-

дължително и франчизатите спазват стриктно определените параметри на 

работа, докато в мрежовия маркетинг липсва задължителния елемент на 

обучение. Тъй като промотиращите продуктите и изграждащите своя бизнес 

са независими дистрибутори, те имат свободния избор дали да посещават 

организираните от компанията обучения. В този смисъл те избират доколко 

да наблягат на своето професионално развитие. 

Choudhary и Haryana определят мрежовия маркетинг като „социално 

движение, ориентирано към развитието“, защото предоставя големи въз-

можности за личностно усъвършенстване и подобрява качеството на жи-

вот105. Според Gupta „този бизнес модел е един от основните двигатели на 

икономическо развитие в повечето развиващи се страни“106.В Индия за ос-

новни предимства на МЛМ се сочат: развиването на персонални и бизнес 

качества, самоосъзнатост и възможност за по-добро обезпечаване на семейс-

твото107. Изследване на социално-икономическото влияние на МЛМ в Нова 

Зеландия установява, че над 90% от дистрибуторите са придобили нови 

умения или са подобрили стари след включването им в директните продаж-

би108. Сред една от основните причини да се започне МЛМ бизнес в Бълга-
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рия е научаване на нови неща и собствено развитие, а една от оценените 

последици е работата върху себе си и личностното усъвършенстване109.  

Преценката за мрежовия маркетинг като активно трудопоглъщаща ин-

дустрия с положително социално-икономическо влияние от гледна точка на 

създаване на висока заетост, подобряване на възможностите на жените и 

развитието на умения, особено в периоди на рецесии в икономиката са него-

ви безспорни стратегически предимства.  

3.3. Вътрешно потребление и крайният потребител 

в мрежовия маркетинг 

Вътрешното потребление в МЛМ – потреблението на продукти и 

услуги в мрежовия маркетинг е два вида: 1) потребление от дистрибуторите, 

известно още като вътрешна консумация; 2) потребление от крайни клиенти, 

които купуват продукти от дистрибуторите или директно от компанията. В 

по-общ смисъл вътрешно потребление означава практика на персонала или 

други представители на дадена компания, които купуват продукти и услуги 

от своя работодател с отстъпка от регулярната им пазарна цена за лично 

ползване110. Вътрешно потребление в мрежовия маркетинг е налице, когато 

дистрибуторите купуват и консумират продукти на своята МЛМ компания, 

при което ползват преференциални цени и при определени условия получа-

ват комисиони за своите покупки. Често това се възприема като неетичен 

процес, но изследователи доказват, че критиките към този аспект на мрежо-

вия маркетинг сa необосновани, като се позовават на факта, че вътрешната 

консумация е широко разпространена практика в бизнеса, която се насърча-

ва от всички видове фирми, включително производители, търговци на едро 

и дребно111. След 1995 г., когато се повдига дело срещу компанията 

Omnitrition по този повод, Американската асоциация за директни продажби 

(DSA) опровергава обвиненията в Бяла книга „Легитимни директни продаж-

би срещу нелегални пирамидални схеми“112. Според изследвания в САЩ 
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91% от дистрибуторите купуват продукти за лично потребление и близо 

33% от всички продадени продукти в директните продажби се усвояват лич-

но от дистрибуторите и техните домакинства113. Като се има предвид, че 

същността на мрежовия маркетинг се изразява в разпространението на про-

дукти от доволни потребители, които биват възнаградени за усилията си, би 

следвало разглежданият проблем да не е основа за сериозни дискусии. 

В мрежовия маркетинг винаги е трудно да се идентифицират само потре-

бителите, поради факта че голяма част от дистрибуторите се присъединяват 

към системата, защото са доволни от продуктите на съответната компания и 

предпочитат, закупувайки ги, да ползват преференциалните им цени. На прак-

тика повечето не работят като реални дистрибутори и не продават продукти на 

други потребители, а само пазаруват от компанията на по-ниски цени за лично 

и семейно потребление. Обикновено те са лоялни клиенти, които осъществяват 

периодични покупки. Предполага се, че, заплащайки еднократно дистрибутор-

ски права и сключвайки дистрибуторски договор, те имат подчертан интерес и 

необходимост от предлаганото продуктово портфолио. Независимо от ролята, 

която изпълнява всеки дистрибутор – на активно работещ представител на ин-

дустрията или на пасивен дистрибутор само в ролята на потребител, всички 

дистрибутори са на практика потребители на продукти в директните продажби. 

Крайният клиент в МЛМ – крайни клиенти в мрежовия маркетинг са 

всички, които потребяват продукти, но не са регистрирани в системата, а 

пазаруват от дистрибуторите или директно от компанията. Клиентите купу-

ват продуктите на клиентски цени, които са по-високи от преференциалните 

дистрибуторски цени. Често, след няколко клиентски покупки, клиентите, 

които са доволни от продуктите, предпочитат да станат само пасивни дист-

рибутори заради отстъпките. Това поставя въпроса за дългосрочното пот-

ребление на МЛМ продукти от крайни клиенти. Доколко такива клиенти про-

дължават да пазаруват продукти на клиентски цени, доколко намират позна-

ти, от които да купуват продуктите на по-ниски цени или изобщо престават да 

бъдат МЛМ потребители, защото възприемат крайните цени на продуктите 

като твърде високи, имайки информация за цените на едро? Това са въпроси, 

които поставят бъдещи предизвикателства пред изследователите. 
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Безспорно мрежовият маркетинг е противоречив феномен и както 

Peterson и Albaum подчертават „милиони хора са позитивно настроени към 

него, съдейки по броя дистрибутори и продажби в световен мащаб“114. 

Действително, през 2014 г. глобалните директни продажби са на стойност 

183 млрд. USD, а дистрибуторите наброяват 100 млн.115 Тези цифри са ре-

зултат на постоянен годишен ръст по двата показателя. Най-големите пазари 

с най-много директни продажби в света са САЩ, Китай, Япония, Корея, 

Бразилия, Германия, Мексико, Франция, Малайзия и Великобритания. От 

своя страна много потребители „яростно“ критикуват МЛМ чрез публика-

ции, блогове и сайтове. На практика системата винаги е имала привържени-

ци и противници: всяка от двете страни със своите доводи.  

Анализираните функционални и стратегически аспекти на мрежовия 

маркетинг показват редица особености в неговата инфраструктура, които се 

различават от традиционните пазарни конструкти. Организацията на иконо-

мическите отношения и последиците за участниците в тази съвременна 

форма на извънмагазинна търговия определено задават поле за много емпи-

рични изследвания. Предвид съществуващите предубеждения към МЛМ и 

факта, че настоящите и потенциалните клиенти са ключов фактор за форми-

ране на имиджа и развитието на индустрията, тук насочваме вниманието 

към изследване на потребителските възприятия и оценки за мрежовия мар-

кетинг. Предвид недостатъчните проучвания в областта на потребителското 

поведение и оценки в тази област считаме, че позитивните възприятия на 

клиентите могат да дадат ориентация за тенденциите на развитие на индуст-

рията, докато негативните оценки да послужат като основа за дефиниране на 

препоръки към иницииращите потреблението участници. 
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Глава втора. Потребителски възприятия и оценки 

за мрежовия маркетинг в България, Германия и Франция 

 

1. Методология на изследването 

Анализираните функционални и стратегически аспекти на мрежовия 

маркетинг поставят редица въпроси, свързани с възприятията на потребите-

лите за тази специфична по своята същност индустрия. Това изследване е 

проведено на българския, германския и френския пазар през месеците март, 

юни и юли 2015 г. под формата на онлайн анкета от 37 въпроса, създадена 

на български, немски и френски език в Google Docs и разпространена чрез 

имейли и социални мрежи. За да се увеличи броят на отзовалите се, всички 

получатели на линка бяха помолени да го препратят на свои познати. Тъй 

като събраните онлайн анкети от Германия не бяха достатъчни, за целите на 

анализа набирането на повече респонденти беше подпомогнато от анкетира-

нето на германски туристи в български хотели. По този начин се събраха 

общо 453 респонденти от трите страни, съответно 219 от България, 129 от 

Германия и 105 от Франция. В изследването участват преди всичко крайни 

потребители, а не дистрибутори в МЛМ системата, предвид потенциалните 

пристрастни оценки на последните към индустрията. Обръщаме внимание, 

че участието на респонденти в анкетата (5% от всички) има чисто случаен 

характер. 

Избраният метод за анкетиране налага да дефинираме извадката от 

всяка страна като удобна. За да се направят сравнения с други подобни изс-

ледвания в различни страни, някои въпроси са заимствани от различни авто-

ри116. Анкетата включва четири раздела: 1) информираност за МЛМ, общи въз-

приятия на потребителите за имиджа на мрежовия маркетинг, осъществени 

покупки и намерения за покупки в бъдеще; 2) мненията на потребителите за 

подхода на дистрибуторите, за качество на продуктите, конкурентни цени, 

удобство на МЛМ продажбите; 3) степен на възприеман риск при закупуване 

на МЛМ продукти спрямо други форми на извънмагазинната търговия; 4) со-

                                      
116

  Например: Brodie, S. et al. Цит. съч., 2004; Kustin, R., R. Jones. Цит. съч., 1995; 

Peterson, R. et al. Цит. съч., 1989. 
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циодемографски характеристики на респондентите. С изключение на послед-

ния раздел от анкетата, описващ социодемографските особености, всички 

останали въпроси са представени като твърдения на 5-степенна скала на 

Ликърт, където респондентите избират между 1 (най-малко съгласен) и 5 

(най-съгласен). Отговор 3 е неутрален, отговорите над 3 предполагат по-

скоро съгласие с посоченото твърдение, а под 3 – по-скоро несъгласие.  

Отправна точка на анализа е обособяването на респондентите от три 

страни в ЕС (България, Германия и Франция) в две групи – потребители и 

непотребители на МЛМ продукти. За потребители се считат всички, които 

през последните 12 месеца са купили поне веднъж продукти от МЛМ ком-

пания. Непотребители са тези, които през последните 12 месеца не са купу-

вали продукти от МЛМ компания. В разработката се изследват няколко ас-

пекта на мрежовия маркетинг: 

• Общите възприятия на потребители и непотребители за мрежовия 

маркетинг, в това число запознатост с индустрията, намерения за бъдещи 

покупки, включване в бизнеса, имидж, връзка с пирамидите и др. 

• Потребителските възприятия за определени характеристики на 

МЛМ – качество на продуктите, конкурентни цени, натрапчивост и профе-

сионализъм на дистрибуторите, справедливост на компенсациите и др. 

• Наличието или липсата на връзка между изследваните характерис-

тики и потреблението на МЛМ продукти. 

• Възприеманият риск на потребителите при покупка от МЛМ ком-

пании спрямо други канали на извънмагазинната търговия.  

Целта е да установим има ли разлика във възприятията за мрежовия 

маркетинг между двете обособени групи респонденти (потребители и не-

потребители). За подобни сравнения се съпоставят средните на две несвър-

зани извадки чрез Т-критерия на Стюдънт117. В случая сравняваме средните 

на оценките на потребители и непотребители за различни характеристики на 

МЛМ по 5-степенна скала на Ликърт, където отговор 3 е по-скоро неутра-

лен, отговори по-високи от 3 предполагат по-скоро съгласие с посоченото 

твърдение, а по-ниски от 3 означават по-скоро несъгласие. Особеност при 
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  Argyrous, G. Statistics for Research. Sage Publications, 2011, p. 356. 
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приложението на Т-теста е условието за нормално разпределение с равни 

дисперсии в двете групи, както и достатъчно голям обем на наблю-

денията118. Ако едно от тези изисквания не e спазено, резултатите от анализа 

следва да се приемат условно.  

За проверка на разпределението на всяка от изследваните зависими 

променливи прилагаме теста на Колмогоров-Смирнов (Kolmogorov-

Smirnov). За всички променливи равнището на значимост на този критерий 

при двустранна критична област (2-tailed P) е по-малко от възприетия риск 

за грешка (р<0,05) Това показва, че разпределенията са различни от нормал-

ното и по-коректно е приложението на непараметрични методи за анализ119. 

Като алтернатива на параметричния Т-критерий използваме непараметрич-

ния U-тест на Mann-Whitney. Често, за по-голяма убедителност на извода, се 

прилагат и двата теста, тъй като непараметричните са по-малко мощни кри-

терии и при тях вероятността за грешка от II род (ß-грешка) е по-голяма в 

сравнение с Т-критерия120. Прилагането и на двата критерия в изследването 

показва едни и същи изводи за всяка от изследваните променливи. Тестът на 

Mann-Whitney изцяло потвърждава изводите от Т-теста на Стюдънт. 

Анализът започва с изследване на потребителските възприятия в Бъл-

гария. Следващата отправна точка е сравнение на възприятията на потреби-

тели и непотребители на МЛМ продукти между България и другите две 

страни – Германия и Франция. Изборът на двете западноевропейски страни 

е продиктуван от обстоятелството, че представят двата най-големи пазара за 

директни продажби в Европа, съответно с 5% и 3% от световния пазар за 

2014 г.121 Целта е да се изследва равнището на запознатост на респондентите 

на трите европейски пазара и да се сравнят техните възприятия за мрежовия 

маркетинг. В конкретния случай използваме непараметричен дисперсионен 

анализ (ANOVA) на Кръскал-Уолис (Kruskal-Wallis Test), тъй като: 1) разп-

                                      
118

  Вж. Гоев, В. Статистическа обработка и анализ на информация от социологически, 

маркетингови и политически изследвания със SPSS. София: Стопанство, 1996, с. 98; 

Хаджиев, В. и др.  Статистически и иконометричен софтуер. Варна: Наука и иконо-

мика, 2009, с. 71-72. 
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  Гоев, В. Цит. съч., 1996. 
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  WFDSA. Annual Report. 2015. 
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ределението на отделните зависими променливи е различно от нормалното; 

2) не винаги е изпълнено условието за равенство на дисперсиите в трите 

групи (държави). Резултативни (зависими) променливи са оценките на рес-

пондентите на 5-степенна скала за дадени МЛМ характеристики, а фактор-

ната променлива има повече от две значения (в случая  респонденти от Бъл-

гария, Германия и Франция). За по-голяма сигурност, освен теста на Кръс-

кал-Уолис, прилагаме и еднофакторен дисперсионен анализ (One-Way 

ANOVA) за проверка на съвпадение на резултатите, като и двата теста пот-

върждават еднакви заключения.  

За да се докаже наличието или липсата на връзка между отделни ха-

рактеристики на мрежовия маркетинг и закупуването на МЛМ продукти, 

изследваме корелационната зависимост между всяка променлива и реализи-

рането на покупки в трите страни. За целта се използва коефициент на вза-

имната връзка (r), който изследва корелации при дихотомна зависима про-

менлива122. Зависимата променлива е представена на дихотомна скала (0 – 

непотребители, 1 – потребители). Получените стойности за rnom се норми-

рат, като първо се изчислява rmax по формулата: 123 

( )M – 1 / M ,rmax =   

където М= min (k,l), т.е. на по-малкия брой на значенията по редовете 

и колоните на променливите.  

Стойността на rmax е еднаква за всички стойности на коефициента 

rnom , при което нормираните стойности на r се извеждат по формулата: 

rnom
rnorm

rmax

= . 

За изследване на възприемания риск при покупка чрез различни видо-

ве продажби на дребно се позоваваме на метода на Peterson и др.,124 в чието 

изследване е предложен индекс на възприемания риск при пазаруване по 

следната формула:  
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  Ламбова и др. Въведение в статистиката. Варна: Стено, 2012. 
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  Програмният продукт SPSS изчислява само номиналната стойност на коефициента, 

което налага неговото нормиране за получаване на оптимален резултат. 
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 Peterson, R. et. al. Цит. съч., 1989. 
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RPI = (1.00 – 
5

x
) х 100, 

където x е средната на изследваните променливи, представени на 5-

степенна скала (от 1 – много висок риск до 5 – без риск). Колкото по-висока 

е стойността на индекса, толкова по-рисков се възприема съответният метод 

на продажби. Индексът варира от 0 (без риск) до 100 (най-висок риск). Из-

бираме пет променливи за оценка на възприемания потребителски риск – 

МЛМ, онлайн продажби, телемаркетинг (продажби по телефона), телешо-

пинг и магазинни продажби.  

За обработка на данните е използван статистическия софтуер SPSS. 

Интерпретацията на резултатите се осъществява с дескриптивен анализ и 

подходящи статистически методи – χ² тест, T-тест в комбинация с непара-

метрични методи, корелационен анализ и дисперсионен анализ (One Way 

ANOVA и Kruskal-Wallis Test). При формулирането на изводи и препоръки е 

използван сравнителен и индуктивен подход. 

2. Потребителски възприятия за мрежовия маркетинг в България 

Директните продажби в България през 2014 г. са на стойност 107 млн. 

USD, с което тя се нарежда на 6-то място по продажби в ЕС от ЦИЕ страни-

те, а по ръст на продажбите за последната година (3,3%) заема второ място 

след Хърватия (18,9%)125. От 2007 г. директните продажби в страната беле-

жат стабилен годишен ръст. За разлика от другите две държави в изследва-

нето най-прилаганият продажбен метод в България е лице в лице (92%), а 

домашното парти заема само 8% от пазара. Трите най-развити продуктови 

категории в страната са продукти за красота и лична грижа, уелнес продукти 

и домакински стоки. Компаниите, заемащи преобладаващия дял от пазара, 

са американската Avon (39%) и шведската Oriflame (18%), следвани от 

Forever Living Products и Aquasource. Регистрираните дистрибутори надх-

върлят 118 хиляди, което представлява 1,6% от населението в страната126. 

През последните 10 години българският пазар за директни продажби 

става все по-фрагментиран, за разлика от първите години от жизнения цикъл 
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на сектора, когато в страната присъстват само няколко фирми. Тази фраг-

ментираност проличава от увеличаване дела на други фирми, извън позна-

тите на пазара. От 12% през 2009 г., той достига 17% през 2013 г.127 Всяка 

година нови компании правят опити да навлизат в България. Някои от тях се 

задържат по-дългосрочно, други напускат пазара сравнително бързо. Изпол-

звайки концептуалната рамка на институционалната теория и културните 

характеристики от модела на Hofstede, Ragland128 и Ragland и др.129 проучват 

каква е степента на атрактивност сред 51 страни по отношение на пазара за 

директни продажби, при избор на целеви пазар от компаниите в индустрия-

та. В изследването, според избраните културни и икономически показатели 

на страните, България е сред най-малко атрактивните страни за експанзия на 

директните продажби (едва на 47-мо място), докато Германия и Франция са 

сред първите десет страни по привлекателност, съответно на 7-мо и на 10-то 

място. Въпросът защо въпреки това редица компании проявяват интерес към 

българския пазар би могъл да се изследва в други проучвания.  

Институцията, която формално представлява МЛМ индустрията, е на-

ционалната асоциация за директни продажби във всяка страна, която члену-

ва в асоциацията на регионално (Европейска асоциация за директни про-

дажби – SELDIA) или на глобално ниво (Световна федерация на асоциации-

те за директни продажби – WFDSA). Една от целите на тези асоциации е да 

промотират сред компаниите и техните дистрибутори на местно равнище 

прилагането и спазването на глобалния етичен кодекс в директните продаж-

би, издаден от Световната федерация на асоциациите за директни продаж-

би,130 както и да представляват индустрията пред правителствени, медийни, 

академични и други среди на влияние.  

Болшинството от респондентите в това изследване (88%) нямат никаква 

представа за Българската асоциация за директни продажби (БАДП), още по-
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вече, че през последните години тя съществува по-скоро формално. След съз-

даването си през 2004 г. като организация с нестопанска цел, включваща 8 

компании, тя става член на Европейската асоциация за директни продажби 

през 2005 г. и започва да публикува данни за директните продажби в Бълга-

рия. До месец септември 2015 г. последните актуални данни на сайта са за 

2008 г. при това на английски език. След този момент сайтът е с нов облик и 

информация, но няма статистически данни за индустрията. Целите на БАДП, 

подобно на асоциациите за директни продажби в други страни са:131  

- да създава и утвърждава положителен облик за директните продажби 

в България; 

- да повишава професионализма при директните продажби; 

- да защитава интересите на клиентите и на своите членове. 

През последните години БАДП не показва активна дейност и липсва 

мониторинг върху процесите, които протичат на българския пазар за дирек-

тни продажби. Това засилва проблема с недостига на знание, разбиране и 

достатъчно обективна информация в обществото за слабо познатия сектор 

на извънмагазинната търговия в България. Директните продажби, в това 

число мрежовият маркетинг, нямат законова основа в страната, което не 

защитава потребителите от прояви на незаконни търговски практики в сек-

тора. В подобна неформално регулирана среда за МЛМ бизнес практики, 

ролята на асоциацията за директни продажби би следвало да бъде доста ак-

тивна, особено по отношение на защитата на клиентите от нечестни и агре-

сивни маркетингови подходи от страна на дистрибуторите. В повечето стра-

ни от ЕС директните продажби са уредени със закон и местните асоциации 

за директни продажби изпълняват активно своята роля132.  

Социодемографски характеристики на българските респонденти 

В българската извадка участват 163 жени (74%) и 56 мъже (26%). От 

всички 219 анкетирани  88% имат висше, останалите 12% са със средно обра-

зование. Респондентите са доста разнородни, както по възрастов признак, така 

и по отношение на трудова ангажираност. Всички участници са на възраст 
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над 18 години. Най-много са представителите на възрастовата група 30-39 г. 

(30%), като 61% от анкетираните работят по трудов договор на пълен работен 

ден. В табл. 2 може да се проследи делът на респондентите по отделни демог-

рафски характеристики, както общо така и по двете обособени групи – потре-

бители и непотребители на МЛМ продукти през последните 12 месеца.  

С помощта на χ² анализ тестваме наличието на статистически значима 

разлика между двете изследвани групи по отношение на пол, образование, 

възраст и трудова заетост133. Целта е да проверим дали посочените социоде-

мографски показатели оказват влияние върху закупуването на продукти и 

услуги от МЛМ компании. Оказва се, че единствено полът има съществено 

значение за потреблението на МЛМ продукти при равнище на значимост на 

хи-квадрата на Пирсън (Chi-Square Pearson) p<0,01. Жените са по-активни 

потребители на МЛМ продукти в България отколкото мъжете. Предполага се, 

че това се дължи на преобладаващо женския характер на продуктовите кате-

гории, предлагани на българския пазар за директни продажби. 

Силата на връзката между пола и потреблението на МЛМ продукти се 

изследва чрез коефициента на Крамер (Cramer’s V = 0,271), който също е 

статистически значим при p<0,01, като стойността на коефициента показва, 

че връзката е слаба. Възрастта, образованието и трудовата заетост не оказват 

влияние върху потреблението на МЛМ продукти. За разлика от тези резул-

тати  Peterson и др. установяват, че в САЩ полът не оказва влияние върху 

потреблението, за сметка на възрастта и образованието134. Там потребители-

те на МЛМ продукти са млади и по-високо образовани. Kustin и Jones отк-

риват, че в Австралия нито една от изследваните демографски характерис-

тики не са статистически значими при закупуване на продукти от МЛМ 

компании135. Докато резултатите в Тайван са подобни на тези в България. 

Там Chen и Jeng потвърждават значението на пола и доказват, че жените 

осъществяват повече покупки чрез мрежов маркетинг отколкото мъжете136. 

                                      
133

  Изпълнени са двете важни изисквания за приложение на χ² анализа – теоретичните 
стойности за всяка клетка да не са по-малки от 1 и стойностите на теоретичните чес-
тоти < 5 да не са в повече от 20% от клетките. Тези две условия са изпълнени при 
проверката на всяка от изследваните демографски факторни променливи. 

134
  Peterson, R. et. al. Цит. съч., 1989. 

135
  Kustin, R., R. Jones. Цит. съч., 1995. 

136
  Chen, DF. R., L. J. Jeng. Цит. съч., 1998. 
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Таблица 2 

Социодемографски характеристики на респондентите от България 

Характеристики 
Всички 

респонденти 
Потребители Непотребители 

Пол**       

 Мъже  26% 15% 38% 

 Жени 74% 86% 62% 

Възраст       

 18 -29 г. 28% 28% 28% 

 30-39 г. 30% 27% 31% 

 40-49 г. 23% 27% 18% 

 50-59 г. 13% 10% 16% 

 60 + 6% 7% 7% 

Образование       

 Основно 0% 0% 0% 

 Средно 12% 10% 13% 

 Висше 88% 90% 87% 

Трудова заетост       

 Трудов договор пълен работен ден 61% 51% 73% 

 Трудов договор почасово 8% 8% 8% 

 Собствен бизнес /самонает 11% 14% 8% 

 Свободна практика 14% 18% 8% 

 Безработен 6% 5% 4% 

 Студент 12% 9% 14% 

 Пенсионер 4% 5% 2% 

** χ² Pearson при равнище на значимост p < 0,01. 

Информираност за МЛМ 

Чрез теста за спомняне без подпомагане се установява, че популярни в 

България са четири компании. Почти всички анкетирани са чували за 

Oriflame (96%) и Avon (95%) (фиг. 1). Това е логично, като се има предвид, 

че двете компании са едни от първите в сектора, които навлизат в България 

в началото на 90-те години на XX век. Те имат най-голям и преобладаващ 

дял на българския пазар за директни продажби, но той значително намалява 

през последните години, защото тези компании са достигнали степента на 

зрялост сред българското население и пазарът е наситен. Например за пери-

ода 2009-2013 г. делът на Avon се свива от 40% на 30%. За същия период 

делът на Oriflame намалява от 21% на 16%137. 

                                      
137

  Euromonitor International. Direct Selling in Bulgaria. 2014. 
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Третата компания в световен мащаб Herbalife е известна на 79% от ан-

кетираните, въпреки че заема значително по-малък дял от пазара (от 0,8% 

през 2009 г. той нараства едва на 3,1% през 2013 г.). Първата в света МЛМ 

компания Amway не е толкова популярна в България. Тя е известна само на 

42% от респондентите. Това се дължи на факта, че до 2014 г. фирмата няма 

официално представителство в страната и всички доставки за българските 

потребители се организират от офиса в Букурещ.  

 

Фиг. 1. Запознатост с най-големите МЛМ компании 

Респондентите в България са сравнително запознати с мрежовия мар-

кетинг. Като цяло те са чували, но имат бегла представа за МЛМ. Едва 5% 

от анкетираните никога не са чували, също толкова (5%) в момента развиват 

този бизнес, 19% преди време са били част от системата, 23% само са чували 

за МЛМ, но не знаят нищо за него, други 23% определят себе си като потре-

бители на такива продукти/услуги, а 25% са присъствали на организирани 

презентации и срещи, но никога не са се включвали в бизнеса. Следователно 

не може да се твърди, че в България мрежовият маркетинг е сред най-

популярните сектори, както е например в САЩ, ЮАР, Филипините, Тай-

ван138. Интересен факт е, че въпреки пълната неизвестност на МЛМ за 11 

анкетирани (5%), само двама (1%) не са чували за нито едно от посочените 

фирмени наименования. Това показва, че хората правят асоциации по-скоро 

                                      
138

 Brodie, S. et al. Цит. съч., 2004. 
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с определен бранд отколкото с метода, по който съответните продукти дос-

тигат до пазара. 

Голяма част от анкетираните (73%) са посочили, че имат роднини или 

приятели – дистрибутори в директните продажби. Може би на това се дължи 

фактът, че само 15% никога не са купували продукти/услуги в този сектор. 

Повечето респонденти (85%) поне веднъж са били потребители на МЛМ 

продукти. От тях 53% са потребители през последните 12 месеца (до момен-

та на провеждане на изследването), а 32% са купували такива продукти по-

отдавна (не през последната година) (фиг. 2). Това показва, че настоящи 

потребители в нашето изследване са 53%, а непотребители са 47% от анке-

тираните (всички, които не са купували продукти или са правили покупки 

отдавна). 

 

Фиг. 2. Потребители и непотребители на МЛМ продукти 

през последните 12 месеца 

В глобално изследване на Brodie и др. като цяло потребителите са по-

малко (46%) в сравнение с тези от България, но там процентите доста вари-

рат между отделните 8 страни139. Българските резултати се приближават 

най-вече до тези от Великобритания (51%). В цитираното изследване най-

                                      
139

  Brodie, S. et. аl. Цит. съч., 2004. 
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активни са потребителите в ЮАР (72%) и Филипините (69%). Известни раз-

личия има и с резултатите на Peterson и др. в САЩ (57%) и по-съществени с 

Kustin и Jones в Австралия (41%). Тези сравнения следва да се приемат ус-

ловно, тъй като изследванията са провеждани в различни времеви рамки и 

резултатите за всяка страна могат да се променят през годините.  

Общи възприятия и оценки за МЛМ сред потребители 

и непотребители в България 

В България и двете групи са по-скоро склонни да приемат, че мрежо-

вият маркетинг е начин за печелене на допълнителен доход. В същото време 

и двете групи по-скоро потвърждават, че за тях МЛМ е пирамидална схема и 

не са съгласни с твърдението, че мрежовият маркетинг дава възможност за 

постигане на финансова независимост. Прави впечатление, че нито една от 

групите не изявява желание да получи повече информация за мрежовия 

маркетинг (табл. 3). Може би това се дължи на факта, че като цяло оценката 

за имиджа на МЛМ не е особено добра. 

Таблица 3 

Общи възприятия за МЛМ 

Метрични променливи 
Потребители 

x  

Непотребители 

x  

МЛМ е начин за допълнителен доход 3,41 3,35 

МЛМ дава възможност за финансова независимост 2,68 2,56 

МЛМ е пирамидална схема 

МЛМ е легален бизнес** 

3,41 

3,98 

3,57 

3,57 

Бихте ли купували МЛМ продукти в бъдеще** 3,56 2,44 

Бихте ли се включили към МЛМ бизнеса** 2,14 1,51 

Имидж на МЛМ** 

Имидж на дистрибутора** 

Необходимост от повече информация за МЛМ 

3,20 

3,49 

2,44 

2,50 

2,68 

2,54 

** Sig (2-tailed) < 0,01. 

Разбираеми са различията в отговорите на потребители и не-

потребители по отношение на оценката им за имиджа на МЛМ. Тя е малко 

над средната за потребителите и по-скоро негативна за непотребителите. 
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(табл. 3.) Това съответства на резултатите, получени сред американските 

респонденти140 и австралийските респонденти141. Българските резултати са 

много близки до резултатите от глобалното изследването на потребителски-

те възприятия на Brodie и др.142 Средната оценка на възприятията за имиджа 

на директните продажби сред потребители в цитираното изследване е 3,40 

спрямо 3,20 сред потребителите в България. Средната оценка на не-

потребителите е 2,70 спрямо 2,50 в България. Не трябва да забравяме, че 

глобалното изследване засяга директните продажби като цяло, а не в част-

ност мрежовия маркетинг, както е в нашето изследване. Въпреки различията 

в отговорите на потребители и непотребители като цяло индустрията се пол-

зва със слабо положителен имидж. Средната оценка на всички изследвани 

респонденти в България е 3,11. Малко по-благосклонни са отговорите на ан-

кетираните към дистрибуторите в системата. Разбираемо е, че потребителите 

потвърждават по-скоро положителен имидж на своя дистрибутор ( x = 3,49), 

докато непотребителите оценяват негативно имиджа на работещите в систе-

мата ( x = 2,68).  

Въпреки че потребители и непотребители показват значими разлики в 

отговорите за присъединяване към мрежовия маркетинг, и двете групи не 

биха се включили в МЛМ бизнеса. Средните им стойности са по-малки от 3. 

От всички респонденти 74% не са склонни да се присъединят към мрежовия 

маркетинг, а 16% са неутрални в отговорите си. Едва 11% клонят към ут-

върдителни отговори. Това наподобява резултатите от изследване в САЩ 

през 1970 г., където над 85% от интервюираните потребители не желаят да 

бъдат заети в директните продажби143. През 70-те години на XX век САЩ се 

намират в етапа на развитие на МЛМ индустрията, в който се намира в мо-

мента българският пазар за директни продажби.  

Значима разлика в средните на двете групи се забелязва по отношение 

на намеренията за закупуване на МЛМ продукти в бъдеще. Потребителите 

биха купували продукти и занапред, а непотребителите по-скоро не са 

                                      
140

  Peterson, R. et al. Цит. съч., 1989. 
141

  Kustin, R., R. Jones. Цит. съч., 1995. 
142

  Brodie, S. et. al. Цит. съч., 2004. 
143

 Marvin, A. Jolson. Цит. съч., 1971. 
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склонни да станат потребители или да осъществят повторна покупка. Като 

антипод на общото възприятие и на двете групи, че МЛМ е пирамидална 

схема, възниква оценката им, че мрежовият маркетинг е легален бизнес. Тук 

въпреки значимите разлики в средните (3,98 за потребителите и 3,57 за не-

потребителите) респондентите са по-скоро позитивно настроени. Тези ре-

зултати за пореден път доказват, че хората са противоречиви в своите възп-

риятия за МЛМ, нямат достатъчно информация за системата, но в същото 

време не желаят да научат повече. 

Оценки на потребители и непотребители 

за конкретни характеристики на МЛМ 

Известно е, че някои характеристики на мрежовия маркетинг се откро-

яват като негови положителни черти, а други като присъщи му недостатъци. 

Основавайки се на цитираните по-горе изследвания, дефинираме четири 

важни за потребителите предимства на МЛМ и 4 недостатъка. Възприемани 

предимства на мрежовия маркетинг са: качество на продуктите, конкурент-

ни цени спрямо подобни продукти в търговската мрежа, удобство при по-

купка, възможност за изпробване на нови продукти. Възприемани недоста-

тъци са: натрапчивост на дистрибутора, натиск в момента на покупка, про-

фесионализъм, сътветно липса на такъв у дистрибутора, проявен интерес 

след покупка (следпродажбено обслужване). Изследва се също доколко ан-

кетираните са информирани за и възприемат като справедливи комисионите 

и получаваните възнаграждения от дистрибуторите. 

Таблица 4 

Потребителски оценки за избрани предимства, 

недостатъци и запознатост с МЛМ 

Характеристики 
Потребители 

средна 

Непотребители 

средна 

Възприемани предимства     

  Качество на продуктите** 3,53 2,82 

  Конкурентни цени* 3,02 2,69 

  Удобство при покупка* 3,46 3,06 
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  Възможност за изпробване на нови продукти** 3,42 2,79 

Възприемани недостатъци 
  

  Натрапчивост на дистрибутора 3,36 3,52 

  Натиск в момента на покупка 3,23 3,51 

  Професионализъм на дистрибутора 3,30 2,92 

  Следпродажбено обслужване** 3,50 2,89 

Запознатост МЛМ  
  

  Справедливи комисионни 3,08 2,87 

  Финансови възнаграждения 2,99 2,74 

** р < 0,01; * р < 0,05. 

Интересно е да се отбележи, че се открояват значими различия в средните 

оценки между двете групи по отношение на положителните характеристики на 

МЛМ (p < 0,05), но няма различия в средните оценки за недостатъците и ин-

формираността на анкетираните за комисионите на дистрибуторите. Разлика 

има единствено в оценките на възприятията за следпродажбеното обслужване. 

Потребителите са сравнително по-доволни от проявения интерес от страна на 

дистрибутора след покупката отколкото непотребителите. Подобно на амери-

канските респонденти потребителите са по-склонни да оценяват положителни-

те черти на МЛМ, докато непотребителите са настроени по-скоро негативно 

към качеството, цените на продуктите и не смятат, че мрежовият маркетинг 

дава добра възможност за изпробване на нови продукти. 

От своя страна недостатъците на МЛМ са еднакво възприемани като 

негативни, както от потребителите така и от непотребителите (р > 0,05), по-

добно на австралийските респонденти. Като проблемни и понижаващи ими-

джа на мрежовия маркетинг се оценяват натрапчивост, оказан натиск в мо-

мента на покупка и недостатъчен професионализъм от страна на дистрибу-

торите. Към посочените недостатъци непотребителите прибавят и слабото 

следпродажбено обслужване ( x = 2,89) (табл. 4). Както потребителите така и 

непотребителите изразяват негативна оценка към финансовите възнаграж-

дения на дистрибуторите. 

Може да се направи изводът, че обществените възприятия за мрежовия 

маркетинг сред българите се различават значително между потребители и 

непотребители в мрежовия маркетинг по отношение на такива характерис-
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тики на МЛМ като качество, цени, удобство на покупката, изпробване на 

новото, следпродажбено обслужване, но са негативни и при двете групи към 

повечето му проблемни области – агресивност на дистрибуторите, натиск 

при покупка и финансови възнаграждения.  

3. Сравнителен анализ на потребителските оценки 

за мрежовия маркетинг между Германия, Франция и България 

Европейският пазар за директни продажби бележи стабилен ръст през 

последните години, въпреки забавянето в европейската икономика. Германия 

е първият в Европа пазар за директни продажби и шести в глобален мащаб, с 

8,9 млрд. продажби през 2014 г. и ръст от 4,8%144. Основна характеристика на 

индустрията в Германия за 2014 г. е непрестанното увеличаване на продукто-

вата гама и бързата диверсификация на стоките в сектора. Тази тенденция е 

продиктувана от конкурентния натиск в традиционния козметичен пазар и 

търговците на домакински уреди. Каналът за директни продажби в Германия 

среща силна конкуренция в лицето на онлайн ритейлърите, опериращи на 

съответните продуктови пазари. Компаниите с лидерски позиции в страната 

са Vorwerk Deutschland (Германия) и Typperware Germany (Франция), а воде-

ща продуктова категория са домакинските уреди145. Дистрибуторите в страна-

та са 414 хиляди, което представлява 0,5% от германското население. 

Франция е втори в Европа и осми пазар за директни продажби в света, 

с 5,3 млрд. продажби през 2014 г. и 0% ръст за последната година. Най-

силно изразените продуктови категории на пазара за директни продажби са 

битовите стоки и стоките за обзавеждане на дома. Основният метод с нарас-

тващо значение за разпространение на продуктите в сектора, за разлика от 

България, е домашното парти. Активна роля в промотирането на директните 

продажби в страната, подобряване на стандартите и имиджа на дистрибуто-

рите има Френската асоциация за директни продажби, която квалифицира и 

издава професионални сертификати на представители от различни компании 

в индустрията146. Дистрибуторите в страната са 572 хиляди, което представ-

лява 0,9% от френското население. 

                                      
144

  WFDSA. Annual Report. Цит. съч., 2015. 
145

  Euromonitor International. Direct Selling in Germany, 2015. 
146

  Euromonitor International. Direct Selling in France, 2015. 
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Социодемографски анализ и информираност за мрежовия 

маркетинг на потребители в Германия и Франция 

В германската извадка участват общо 129 респонденти, от които 54% 

жени и 46% мъже. Най-много са участниците във възрастовата група 18-29 

г. (37%), като 63% от анкетираните работят на трудов договор на пълен ра-

ботен ден, 18% са студенти, а 21% попадат в други категории (собствен биз-

нес, свободна практика, почасово нает, безработен или пенсионер). Висше 

образование имат 42% от анкетираните (табл. 5). 

Респондентите от Франция са 105, от които отново 54% са жени, а ос-

таналите 46% – мъже. Френската извадка е с най-млади респонденти – пред-

ставителите в най-младата възрастова група са 50%. Половината от анкети-

раните (53%) работят на трудов договор на пълен работен ден, не малка част 

(33%) са студенти, а 17% попадат в останалите категории. С висше образо-

вание са едва 34% от анкетираните, но това може да се обясни с участието 

на големия дял студенти (табл. 5). 

За разлика от България, където полът оказва статистически значимо 

влияние върху потреблението на МЛМ продукти, нито една от изследваните 

социодемографски характеристики на германските респонденти не оказва 

значимо влияние в Германия. Там χ² на Пирсън е статистически незначим за 

пол, възраст, образование и трудова заетост. Във Франция единственият 

значим социодемографски фактор е трудовата заетост (р = 0,04), като зна-

чими разлики между потребители и непотребители има при френските сту-

денти и респондентите, които не работят на пълен трудов договор. Студен-

тите са по-скоро непотребители на МЛМ продукти, а потребители са пре-

димно респондентите, намиращи се в категория други, т.е. имащи собствен 

бизнес, свободна практика или работещи почасово. 
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Таблица 5 

Социо-демографски характеристики на респондентите 

в Германия и Франция 

Характеристики 
Всички респонд. (%) Потребители (%) Непотребители (%) 

Германия Франция Германия Франция Германия Франция 

Пол           

  Мъже  46 46 43 32 47 51 

  Жени 54 54 58 68 53 49 

Възраст 
      

  18 -29 г. 37 50 38 46 38 52 

  30-39 г. 28 18 27 25 28 16 

  40-49 г. 24 12 32 14 19 12 

  50-59 г. 8 17 3 14 10 18 

  60 + 4 2 0 0 5 3 

Образование 
      

  Висше 42 34 65 57 55 69 

  По-ниско 58 66 35 43 45 31 

Трудова заетост 
      

Трудов договор 63 50 70 46* 60 51* 

  Студент 16 33 13 21* 18 38* 

  Друго 21 17 17 32* 22 12* 

*χ² на Пирсън при френските респонденти значим при р < 0,05. 

В Германия от десетте най-големи световни МЛМ компании най-

познати са Tupperware, Vorwerk, Avon и Herbalife, а във Франция – 

Tupperware, Avon, Amway и Herbalife. Установяваме повече сходства между 

Германия и Франция и някои различия с България. Например Tupperware е 

позната на 82% от германските анкетирани и на 86% от френските, а за бъл-

гарите е почти неизвестна. Oriflame е непозната на германците и французи-

те, но почти всеки българин е чувал за тази компания. Тези наблюдения мо-

гат да се обяснят с факта, че компанията Tupperware се развива целево пре-

димно на западноевропейкия пазар, докато шведската Oriflame е насочена 

основно към Източна Европа. Като цяло степента на запознатост с големите 
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международни МЛМ компании е по-висока сред българите отколкото сред 

германците и французите (фиг. 3).  

 

 

Фиг. 3. Запознатост на респондентите от България, 

Германия и Франция с МЛМ компании 

Интересни резултати показват отговорите на респондентите от трите 

страни за наличието на техни роднини и познати, които се занимават с мре-

жов маркетинг. На фиг. 4 се виждат обобщените резултати за дела на анке-

тираните, които имат близки и роднини в системата. Установява се, че в 

Германия (41%) и Франция (40%) техният дял е много по-малък отколкото в 

България, където преобладаващата част от респондентите (73%) познават 

дистрибутори в МЛМ. Докато във Франция ��	тестът за изследване на връз-

ката между този показател и потреблението на продукти показва, че такава 

връзка не съществува, то в България (р = 0,000) и в Германия (р = 0,001) на-

личието на роднини и познати в мрежовия маркетинг е свързано с потребле-

нието на МЛМ продукти. 
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Фиг. 4. Относителен дял на респондентите от трите страни 

с роднини и познати в МЛМ 

По отношение на информираност на респондентите за асоциацията за 

директни продажби в тяхната страна Франция показва значителни разлики с 

България и Германия. Близо половината (48%) от френските анкетирани са 

запознати със съществуването на френската асоциация. Това може да се 

обясни с активната й роля през последните години. Българските и германс-

ките респонденти показват големи сходства на този въпрос. Запознати с 

асоциацията за директни продажби в своята страна са едва 16% от българс-

ките и 13% от германските анкетирани (фиг. 5). Този фактор не оказва ста-

тистически значимо влияние върху потреблението на МЛМ продукти в нито 

една от страните.  
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Фиг. 5. Запознатост на респондентите от трите страни 

с националната асоциация за директни продажби 

Степента на запознатост с мрежовия маркетинг в различните страни 

има доста разнородна структура. Особено впечатление прави голямото раз-

минаване в отговорите на респондентите от трите страни, които само са чу-

вали за МЛМ. Оказва се, че германците и французите са в много по-малка 

степен запознати със системата отколкото българите. Например 54% от 

френските и 47% от германските анкетирани само са чували за МЛМ, за 

разлика от българските, които са 23%. Така също 23% от германските и 13% 

от френските респонденти никога не са чували за МЛМ, спрямо едва 5% от 

българите. В допълнение може да се каже, че много по-голяма част от бъл-

гарите (19%) са бивши дистрибутори или са присъствали на презентации 

(25%) в сравнение с 4%, съответно 5% от германците и 2%, съответно 13% 

от французите (фиг. 6). 
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Фиг. 6. Степен на запознатост на респондентите 

с мрежовия маркетинг в трите страни 

Може би това се дължи на сравнително ограничения потенциал на 

българския потребителски пазар спрямо германския и френския. В една 

малка страна като България информацията от уста на уста се разпространява 

много по-бързо и по-лесно отколкото в големи страни с многобройно насе-

ление, което при равни други условия увеличава вероятността за изпробване 

на модела и продуктите от информираното население. Също така германска-

та и френската извадки са по-малки от българската. 

Общи възприятия за МЛМ сред потребители 

и непотребители в трите страни 

От трите извадки прави впечатление, че българите са по-активни пот-

ребители в мрежовия маркетинг отколкото германците и французите. Сред 

анкетираните германци 37% никога не са купували продукти от дистрибуто-

ри в мрежови компании, 31% са бивши потребители, т.е. купували са МЛМ 

продукти, но не през последната година, а 32% са реалните потребители, 

които са осъществили покупка през последните 12 месеца. Следователно в 

германската извадка определяме като потребители 32%, а като не-

потребители – 68% от респондентите (фиг. 7). 
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Повече от половината анкетирани французи (56%) никога не са купува-

ли МЛМ продукти, 25% са бивши потребители, а едва 19% са реалните пот-

ребители. Резултатите показват, че от френската извадка потребители са само 

19%, а преобладаващата част (81%) са непотребители (фиг. 7). 

Видими са различията в потреблението на продукти от мрежови ком-

пании сред трите извадки. Най-активни потребители са българите, следвани 

от германците, а най-пасивни са французите.  

 

Фиг. 7. Потребители и непотребители на 

МЛМ продукти в трите страни 

Чрез прилагане на Т-теста на Стюдънт и непараметричния U-тест на 

Mann-Whitney се доказват някои сходства между България, Германия и 

Франция. Значими разлики в средните оценки между потребители и не-

потребители и в трите страни има между възприятията за имидж на индуст-

рията, възнамеряване за бъдещи покупки на МЛМ продукти и намерение за 

присъединяване към мрежовия бизнес. Българските, германските и френски-

те потребители оценяват по-скоро положително имиджа на мрежовия мар-

кетинг отколкото непотребителите. Също така потребителите са повече 

склонни да купуват продукти и в бъдеще, т.е. да останат потребители. Въп-

реки че има значими разлики в оценките между двете групи, като цяло нито 

едните, нито другите са склонни да се присъединят към този вид бизнес. 
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Няма значими разлики в средните оценки между двете групи и в трите стра-

ни за възприемането на МЛМ като пирамидална схема. И потребители, и 

непотребители по-скоро оценяват мрежовия маркетинг като пирамида. 

Откриват се и някои различия. В Германия и Франция има значими 

разлики във възприятията между потребители и непотребители за възмож-

ността на МЛМ да осигурява допълнителен доход и финансова независи-

мост. Потребителите и в двете страни оценяват доста по-високо спрямо не-

потребителите мрежовия маркетинг като източник на допълнителен доход, а 

германците са склонни да го възприемат и като източник на финансова неза-

висимост (табл. 6). 

Таблица 6 

Общи възприятия за МЛМ в България, Германия и Франция 

BG 
 

GER 
 

FR 

Общи възприятия за МЛМ 
Потр. 

Не-

потр. 
Потр. 

Не-

потр. 
Потр. 

Не-

потр. 

x  x  x  x  
 x  

Имидж на МЛМ 3,20** 2,50** 3,38** 2,58** 3,55** 2,85** 

Начин за допълнителен доход 3,41 3,35 4,08** 3,25** 4,25** 3,56** 

Осигурява финансова независи-

мост 
2,68 2,56 3,13** 2,40** 2,75** 2,11** 

Пирамидална схема 3,41 3,57 3,33 3,38 2,90 3,04 

Закупуване на продукти в бъде-

ще 
3,56** 2,44** 3,00** 1,84** 4,30** 2,22** 

Присъединяване към МЛМ биз-

нес 
2,14** 1,51** 2,05* 1,34* 2,20** 1,61** 

** при равнище на значимост р < 0,01; * при равнище на значимост р < 0,05. 

Оценки на потребители и непотребители в трите страни 

за специфични характеристики на мрежовия маркетинг 

Навлизайки в спецификата на индустрията, е интересно да се просле-

дят приликите и разликите между потребители и непотребители в България, 

Германия и Франция. Прави впечатление, че и в трите страни, по отношение 

на възприеманите предимства на индустрията, има разлики във възприятия-

та между двете изследвани групи. Разбираемо, всички потребители оценяват 
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по-високо качеството, конкурентните цени, удобството при покупка и въз-

можността за изпробване на нови продукти, отколкото не-потребителите. 

Сред германските и френските респонденти, и двете групи са по-въз-

приемчиви към посочените характеристики, отколкото българските, като 

най-високи средни оценки дават французите. Най-позитивни са оценките им 

за удобството при пазаруване (x = 4,00) и възможността чрез МЛМ да се 

изпробват нови продукти (x = 4,00) . Още по-любопитен е фактът, че и 

германските и френските непотребители също дават по-скоро положителни 

оценки на тези характеристики, с изключение на конкурентни цени (табл. 7) 

Общоприетите недостатъци на мрежовия маркетинг, посочени в това 

изследване като натрапчивост на дистрибутора и оказан натиск при по-

купка, предполагат възприемането на трети недостатък, проявяващ се като 

липса на професионален подход и недостатъчен професионализъм от страна 

на дистрибуторите. Оценките на респондентите обаче показват, че двата 

възприемани недостатъка не се отнасят по презумпция към непрофесиона-

лизма. Въпреки че и двете групи (потребители и непотребители) в трите 

страни възприемат негативно натрапчивостта на дистрибутора и натиска 

в момента на покупка, те имат позитивни оценки за професионализма на 

дистрибуторите, но тези оценки са значимо по-високи сред потребителите. 

Френските потребители са с най-високи оценки за дистрибуторския профе-

сионализъм (x = 4,00) , следвани от германските (x = 3,60) , но имат най-

негативни възприятия към натрапчивост на дистрибутора и натиск при по-

купка. Следователно посоченият тук като недостатък дистрибуторски под-

ход (професионализъм) не може да се разглежда като недостатък в това изс-

ледване, защото респондентите имат положителни възприятия. 

Докато при двете български групи няма значима разлика във възприятия-

та за справедливост на комисионите и финансовите възнаграждения на дист-

рибуторите, и тези възприятия са по-скоро негативни, точно обратен е изводът 

за другите две страни. Германските и френските потребители възприемат пози-

тивно тези характеристики, а непотребителите ги оценяват негативно. 

Интересно е да се отбележи, че германските и френските потребители 

и непотребители са по-благосклонни в положителните си оценки от българ-
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ските потребители по отношение на възприеманите предимства и предвари-

телната информация за МЛМ. Германските и френските потребители са по-

негативни във възприятията си от българските потребители към двата ос-

новни недостатъка на МЛМ – натрапчивост и натиск, докато българските 

непотребителите са по-негативни към тези недостатъци от чуждестранните.  

Таблица 7 

Сравнение между средните оценки на потребители и непотребители 

в трите страни за специфични характеристики на МЛМ 

BG 
 

GER 
 

FR 
 

Характеристики на МЛМ 
Потр. 

Не-

потр. 
Потр. 

Не-

потр. 
Потр. 

Не-

потр. 

x  x  x  x  x  x  

Предимства     

  Качество на продуктите 
3,53** 2,82** 3,95** 3,11** 3,90** 

3,07*

* 

  Конкурентни цени 3,02* 2,69* 3,28** 2,38** 3,45* 2,96* 

  Удобство при пазаруване 
3,46* 3,06* 3,88** 3,19** 4,00** 

3,24*

* 

  Изпробване на нови продук-

ти 
3,42** 2,79** 3,63** 2,97** 4,00** 

3,07*

* 

Недостатъци       

  Натрапчивост на дистрибутора 
3,36 3,52 3,43 3,44 4,15** 

3,33*

* 

  Натиск в момента на покупка 3,23 3,51 3,10 3,39 3,80* 3,25* 

  Професионализъм  на дистри-

бутора 
3,30 2,92 3,60* 3,09* 4,00** 

3,19*

* 

Предварителна информация        

  Справедливи комисиони 
3,08 2,87 3,38** 2,70** 3,55** 

2,91*

* 

  Финансови възнаграждения 
2,99 2,74 3,13** 2,61** 3,70** 

2,88*

* 

** при равнище на значимост р < 0,01; * при равнище на значимост р < 0,05. 

Обществени оценки за МЛМ в България, Германия и Франция 

Интерпретацията на резултатите показва, че и в трите извадки общест-

вените възприятия за мрежовия маркетинг са по-скоро негативни (фиг. 7) 
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One-Way ANOVA и тестът на Kruskal-Wallis сочат, че няма значими разлики 

във възприятията между българи, германци и французи по отношение на 

имидж на МЛМ, потенциално включване в бизнеса и допълнителен доход. 

Трите групи дават приблизително еднаква средна оценка, по-скоро негатив-

на ( x < 3) за имиджа на индустрията и категорично не биха се включили в 

МЛМ ( x <2). Същевременно и трите групи са по-скоро съгласни с твърдени-

ето, че МЛМ е средство за печелене на допълнителен доход. Статистически 

значими различия има в намеренията за бъдещи покупки от МЛМ дистрибу-

тори. Най-склонни на повторяеми покупки са българските респонденти ( x = 

3,03). Германци и французи не биха продължили да купуват, като най-ниска 

е вероятността при германците ( x =2,21). 

 
** значимост при p < 0,01; * значимост при p < 0,05 

Фиг. 7. Сравнения в общите възприятията за МЛМ 

между респондентите от България, Германия и Франция 

Трите групи не възприемат МЛМ като възможност за постигане на 

финансова независимост ( x < 3), въпреки различията във възприятията меж-

ду французите и другите две групи. Респондентите и от трите групи възпри-

емат мрежовия маркетинг по-скоро като пирамида, но интересно е да се от-

чете, че това възприятие е най-високо сред българите ( x =3,48). 
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Може да се направи заключение, че освен възприемането на МЛМ ка-

то източник на допълнителен доход, обществените оценки на българските, 

германските и френските респонденти за мрежовия маркетинг са по-скоро 

негативни. 

Връзка между изследваните МЛМ характеристики 

и потреблението на МЛМ продукти в България, Германия 

и Франция 

В маркетинга е доказано, че качеството на продуктите, конкурентните 

цени и предварителната информация са важни променливи, които са свърза-

ни с вземането на потребителско решение за осъществяване на покупка. Из-

хождайки от разбирането, че възприеманите позитиви и негативи на мрежо-

вия маркетинг, както и познаването на МЛМ, са важни за закупуването на 

продукти в мрежовия маркетинг, изследваме корелационната зависимост 

между всяка една от изучаваните променливи и реализирането на покупки в 

трите страни. 

Таблица 8 

Връзка на изследваните характеристики с потреблението 

на МЛМ продукти в България, Германия и Франция 

МЛМ характеристики BG GER FR 

Предимства 
   

  Качество на продуктите r = 0,5** r = 0,6** r = 0,5** 

  Конкурентни цени – r=0,5** r = 0,4* 

  Удобство при пазаруване – r = 0,4** r = 0,4* 

  Изпробване на нови продукти r = 0,4** r = 0,5** r = 0,6** 

Недостатъци 
   

  Натрапчивост на дистрибутора r = 0,3* – r = 0,6** 

  Натиск в момента на покупка – – – 

  Професионализъм на дистрибутора – r = 0,4* r = 0,6** 

Предварително знание  
   

  Справедливи комисионни – r = 0,5** r = 0,5** 

  Финансови възнаграждения – r = 0,4* r = 0,5** 

** значим при p < 0,01; * значим при p < 0,05. 
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В България най-малко променливи показват наличие на връзка с пот-

реблението на продукти в мрежовия маркетинг. х2 на Пирсън за българските 

респонденти е статистически значим само за качество на продуктите, въз-

можност за изпробване на нови продукти и натрапчивост на дистрибуто-

ра. Коефициентът на взаимната връзка показва умерена зависимост между 

трите фактора и потреблението (табл. 8).  

При френските респонденти се откриват най-много зависимости меж-

ди изследваните характеристики и потреблението на МЛМ продукти. Там х2 

на Пирсън е статистически значим за всички изследвани променливи, без 

една – натиск в момента на покупка. Коефициентът показва значителна 

зависимост (r = 0,6) между потреблението и изпробване на нови продукти, 

натрапчивост на дистрибутора и професионализъм на дистрибутора. За 

останалите характеристики на коефициента зависимостта е умерена.  

При потреблението на германските респонденти не се открива връзка с 

две от негативните променливи на мрежовия маркетинг – натрапчивост на 

дистрибутора и натиск в момента на покупка. Всички останали характе-

ристики имат връзка с потреблението на германските респонденти.  

Германските и френските потребители имат по-силно изградени нави-

ци на потребление от българите. Освен това в тези страни МЛМ системата и 

пазарът на директни продажби като цяло съществуват много по-отдавна, за 

разлика от България, което със сигурност е изградило по-добри навици на 

обслужване и обгрижване от страна на дистрибуторите. Трябва да се допъл-

ни, че националните асоциации за директни продажби в Германия и Фран-

ция от години полагат усилия в усъвършенстването и квалификацията на 

местните представители, като прилагат системни обучения и издават серти-

фикати за подготвени специалисти. 

Възприеман риск при покупка в различните 

видове продажби на дребно 

Целта тук е да се измери степента на възприемания риск от респонден-

тите в трите страни при пазаруване чрез различни видове продажби на дреб-

но, в това число магазинни и извънмагазинни продажби.  

 



403 

 

Фиг. 8. Индекс на възприемания риск при покупка 

чрез различни видове продажби 

Изчислените индекси за трите страни, с малки различия в стойностите, 

показват, че като цяло респондентите възприемат за най-рисков метод на 

пазаруване телемаркетинга (RPIBG = 80; RPIGER = 87; RPIFR = 84), следван от 

телешопинга, а като най-малко рисков метод те оценяват магазинните про-

дажби (фиг. 8). Прави впечатление, че онлайн продажбите са възприемани 

като по-рискови от МЛМ в България и Франция, докато в Германия мрежо-

вият маркетинг (RPI = 59) е възприеман като по-рисков метод от интернет 

продажбите (RPI = 54). В Германия онлайн продажбите са най-силно конку-

рентният канал и като че ли предпочитан метод на пазаруване спрямо мре-

жовия маркетинг. Освен магазинните продажби, които не се оценяват като 

особено рискови, за всички останали методи индексите и в трите страни са 

по-високи от 50 (фиг. 8) . Резултатите позволяват да се направи изводът, че 

нетрадиционните методи на продажби като цяло все още не са особено 

предпочитани от потребителите и доверието към тях не е високо. 

Заключение 

Всички данни и проучвания показват, че през последните две десети-

летия, въпреки колебанията в световната икономическа конюнктура, дирек-

тните продажби и броят на регистрираните дистрибутори бележат стабилен 
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ръст. Възниквайки в САЩ, постепенно индустрията навлиза в повечето 

страни в световното стопанство и докато на запад започва да насища пазара, 

следвайки естествения ход на жизнения цикъл, на източните трудопоглъ-

щащи пазари все повече се възприема като приоритетен метод за осигурява-

не на заетост и доходи. Социално-икономическите предпоставки в развива-

щите и трансформиращите се икономики предопределят бързия темп, с кой-

то компаниите за директни продажби си осигуряват експанзия на тези паза-

ри, същевременно давайки възможност на местното население да обогати 

предприемаческата си култура и да оползотвори нови начини за увеличаване 

на домакинския бюджет. 

Наред с тези тенденции се очертават и някои неблагоприятни условия 

за развитие на сектора – противоречивите обществени настроения и възпри-

ятия на потребителите за мрежовия маркетинг като алтернативен метод на 

продажби и предприемачество. Въпреки не малкото стратегически предимс-

тва, които има МЛМ индустрията, през десетилетията тя среща силен отпор 

в лицето на правосъдни органи, академични среди, медийни влияния и пот-

ребителски скептицизъм. Тези две на пръв поглед коренно противоположни 

плоскости, върху които е залегнала показват, че има вътрешноприсъщи 

проблемни области, които трябва да намерят своето решение. 

Показателят за полезност и своеобразна стойност на дадена индустрия 

е потребителят, в качеството си на ползвател на създаваните от нея блага. 

Когато потребителите са доволни от разменния икономически процес, те го 

възприемат и оценяват подобаващо, имат позитивни нагласи и бъдещи очак-

вания. В проведеното изследване на възприятията на настоящи, бивши пот-

ребители и непотребители в мрежовия маркетинг в три страни на европейс-

кия пазар – България, Германия и Франция – се стига до извода, че няма 

особена разлика в обществените оценки за индустрията. Еднофакторният 

дисперсионен анализ показва, че тя има по-скоро негативен имидж сред 

респондентите и в трите страни и там мрежовият маркетинг се възприема за 

пирамида. По-скоро отрицателни са намеренията за бъдещи покупки в 

МЛМ, както и категоричното опровержение на вероятността за присъединя-

ване към МЛМ бизнеса.  
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Прави впечатление, че по отношение на присъщи положителни харак-

теристики на мрежовия маркетинг, като качество на продуктите, конкурент-

ни цени, удобство на покупката, възможност за изпробване на иновативни 

продукти, потребителите и в трите страни имат по-добри възприятия и по-

ложителни нагласи, за разлика от непотребителите. Когато става въпрос за 

предварителната информация и наслоения негативизъм към придобити 

свойства на мрежовия маркетинг като агресивност (натрапчивост) и на-

тиск при осъществяване на покупката, в България не се отчитат разлики 

между възприятията на потребители и непотребители – те са като цяло нега-

тивни. В Германия и Франция има както значителни разлики във възприяти-

ята между потребители и непотребители за тези характеристики, така и по-

негативни възприятия сред потребителите спрямо българските потребители 

по отношение на натрапчивост и натиск, но положителни възприятия към 

предварителната информация за разлика от българските потребители. 

Корелационният анализ на факторите, имащи връзка с осъществяване-

то или въздържането от МЛМ покупки, показва, че в България такива са 

само три фактора – качество на предлаганите продукти, възможност за изп-

робване на нови продукти и натрапчивост на дистрибутора. Не по този на-

чин стоят нещата с германските и френските респонденти. Там повечето 

изследвани МЛМ характеристики имат връзка с потреблението на продукти 

в мрежовия маркетинг. Това показва, че германските и френските потреби-

тели са доста по-чувствителни и претенциозни в процеса на вземане на ре-

шение за покупка в директните продажби.  

Не може да не се отчете значимо по-високата положителна оценка за 

професионализма на дистрибуторите в Германия и Франция отколкото в 

България и то не само сред потребители, но и сред непотребители в систе-

мата. Очевидно институционалното предимство, в това число старанието на 

местните асоциации за директни продажби в Германия и Франция системно 

да обучават и сертифицират дистрибуторите, дава по-добра основа за про-

фесионализма на човешките ресурси, заети в сектора.  

Може да се обобщи, че независимо от своята националност потребите-

лите на МЛМ продукти имат по-позитивни възприятия за мрежовия марке-

тинг отколкото непотребителите, но като цяло обществените нагласи и въз-
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приятия са по-скоро негативни. Освен това потребителите в Германия и 

Франция имат по-високи оценки за МЛМ отколкото потребителите в Бълга-

рия, като в същото време са по-чувствителни в своето потребление. В трите 

страни потреблението на продукти в сектора има връзка предимно с възпри-

еманите положителни характеристики на МЛМ – основни и допълнителни 

свойства на продуктите и получаваната от тяхното потребление прибавена 

стойност. Възприеманите недостатъци са свързани основно със субективния 

фактор – човешките ресурси, които опосредстват продажбения процес, и 

негативните нагласи по отношение на имидж се дължат основно на тях. Това 

е показател, че проблемите на индустрията не се съдържат в нейните про-

дуктови пазари, а във факторните пазари. 

Въз основа на направеното изследване могат да се предложат следните 

препоръки към мениджмънта в МЛМ индустрията: 

• Като се има предвид, че в мрежовия маркетинг факторните пазари и 

тяхната успешна експлоатация са по-силни критични фактори за успех, от-

колкото развитието на продуктовите пазари (Granfield & Nicols, 1975), компа-

ниите и мениджърите следва да поставят акцент върху непрекъснатото им 

усъвършенстване, търсейки оптимални подходи за системно обучение на чо-

вешките ресурси, в качеството им на основен техен актив и движеща сила за 

растежа на индустрията. Колкото и иновативни и полезни да са продуктите, 

предлагани в МЛМ, те не могат да бъдат придвижени напред по веригата на 

стойността без достатъчно добре обучени и квалифицирани дистрибутори.  

• Директната връзка между продавача и купувача в продажбения про-

цес и възможността за пряко психологическо въздействие върху вземането на 

решение за покупка, което не може да бъде контролирано от компанията и 

менторите, предполага че в обучението на дистрибуторите елементите етич-

ност и тактичност на продажбата трябва да заемат първостепенно място в 

изграждане образа на професионалния дистрибутор. Компаниите трябва уси-

лено да постулират сред своите дистрибутори негативния отзвук, който има 

агресията в продажбата върху потенциалния потребител. Агресията, като 

присъща черта на типичния търговец, използвана от някои дистрибутори като 

средство за увеличаване на продажбите или мрежата, следва да бъде изместе-

на от други по-тактични и ангажиращи потребителя продажбени техники.  
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 Особено силна препоръка е да се поднови активната дейност на 

Българската асоциация за директни продажби в ролята й на формален пред-

ставител на МЛМ индустрията в България. Може да се предположи, че по-

високите оценки на възприятията за мрежовия маркетинг в Германия и 

Франция, не само сред потребители но и сред непотребители, се дължат ос-

новно на активните усилия на местните асоциации за директни продажби в 

изграждане на имиджа на мрежовия маркетинг и по-добрата подготовка на 

дистрибуторите.  

 Добър подход би бил взаимното усилие от страна на МЛМ компа-

ниите, опериращи на българския пазар, да работят съвместно за изграждане 

имиджа на индустрията, т.е. те самите да се толерират взаимно и да промо-

тират подобно поведение и сред своите дистрибутори. Въпреки силната 

конкуренция за дистрибутори между МЛМ компаниите, особено на малък 

пазар като българския, е редно да има както фирмено, така и индивидуално 

израстване към поведение, показващо уважение към конкурента, доколкото: 

1) конкуренцията движи иновациите в един сектор и 2) взаимодействието в 

изграждане на по-добър имидж на мрежовия маркетинг е от значение за со-

циализацията не само на организационно, но и на индустриално равнище.  

Проведеното изследване и неговите резултати се основават на стати-

чен анализ. В бъдеще са необходими системни изследвания на потребителс-

ките възприятия, при което избраната методология може да се основава на 

динамичен анализ. Това би позволило проследяване на потребителските 

оценки във времето и оформяне на тенденции в МЛМ индустрията. Сравни-

телният анализ може да се разшири чрез включване на повече европейски 

страни, което ще позволи използване на клъстерен подход в изследването на 

потребителските възприятия. 
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CONSUMER PERCEPTIONS AND EVALUATIONS 

OF NETWORK MARKETING 

Chief Assist. Prof. Dr Valentina Makni 

Abstract 

The present work comprises the main functional and strategic aspects of network 

marketing, which entail a study of the perceptions and evaluations of the industry's 

consumers. Of certain interest are both the overall perceptions, and consumer evaluations 

of specific features of network marketing. Specifically, the object of analysis are the 

following aspects – the attitude of customers and non-customers towards network 

marketing as a direct sales method; the consumer perceptions of individual characteristics 

of MLM such as quality of the products, competitive prices, intrusiveness and 

professionalism  of the distributors, fair compensations, etc.; the relation between the 

indicated characteristics and the consumption of MLM products; the perceived risk of 
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consumers when purchasing from MLM companies as compared to other channels of 

non-store retailing. The specific objective is, by studying the consumer perceptions of 

MLM in Bulgaria, Germany and France, to make comparisons between the evaluations of 

consumers in countries that are different in terms of culture and institutions. Using appro-

priate statistical methods we found that regardless of their nationality, the consumers of 

MLM products have more positive perceptions of network marketing, than non-

consumers, but on the whole the public attitudes and perceptions of the industry are rather 

negative. 

 

VERBRAUCHERWAHRNEHMUNG UND BEWERTUNG 

DES NETZWERK-MARKETINGS 

Hauptass. Dr. Valentina Makni 

Zusammenfassung 

In der Studie werden grundlegende funktionelle und strategische Aspekte des 

Netzwerk-Marketings analysiert, die die Erforschung der Wahrnehmung der Verbraucher und 

der Bewertung durch die Verbraucher der Industrieprodukte voraussetzen. Im Mittelpunkt des 

Interesses stehen sowohl die allgemeine Wahrnehmung als auch die Bewertung durch den 

Verbraucher für spezifische Charakteristika des Netzwerk-Marketings. Gegenstand der 

Analyse sind im Einzelnen: das Verhältnis von Verbrauchern und Nicht-Verbrauchern zum 

Netzwerk-Marketing als Methode des Direktvertriebs; die Verbraucherwahrnehming einzelner 

Charakteristika des Netzwerk-Marketings wie Produktqualität, Wettbewerbspreise, 

Zudringlichkeit und Professionalismus der Distributoren, Gerechtigkeit der Entlohnung u. a.; 

der Zusammenhang zwischen den genannten Charakteristika und dem Verbrauch von 

Produkten, die mit Netzwerk-Marketing vertrieben werden; das wahrgenommene Risiko für 

die Verbraucher bei einem Kauf von Produkten von Unternehmen mit Netzwerk-Marketing 

im Vergleich zu anderen Kanälen des Einzelhandels außerhalb von Verkaufsräumen. Das 

konkrete Ziel besteht darin, dass durch die Untersuchung der Verbraucherwahrnehmung für 

das Netzwerk-Marketing in Bulgarien, Deutschland und Frankreich ein Vergleich von 

Bewertungen durch Verbraucher in kulturell und institutionell verschiedenen Ländern 

gemacht wird. Anhand von geeigneten statistischen Modellen wird festgestellt, dass 

unabhängig von ihrer Nationalität die Verbracher des Netzwerk-Marketings eine positivere 

Wahrnehmung dafür haben, als die Nicht-Verbraucher, dass aber als Ganzes die Einstellungen 

in der Gesellschaft für diesen Sektor eher negativ sind. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ВОСПРИЯТИЯ И ОЦЕНКИ 

ЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА 

Гл. асс. д-р Валентина Макни 

Резюме 

В разработке анализируются основные функциональные и стратегические ас-

пекты сетевого маркетинга, которые требуют исследования восприятий потребителей 

и их оценки индустрии. Интерес представляют как общее восприятие, так и потреби-

тельская оценка специфических характеристик сетевого маркетинга. В частности, 

предметом анализа являются следующие аспекты: отношение потребителей, но также 

и всех остальных к сетевому маркетингу как методу непосредственной продажи; 

потребительское восприятие отдельных характеристик сетевого маркетинга, таких, 

как качество продуктов, конкурентные цены, навязчивость или профессионализм 

дистрибьютеров, справедливость компенсаций и пр; связь между указанными харак-

теристиками и потреблением продуктов сетевого маркетинга; понятие у потребите-

лей риска в случае покупки у компании сетевого маркетинга относительно прочих 

каналов внемагазинной торговли. Конкретная цель работы состоит в следующем: 

исследуя потребительское восприятие сетевого маркетинга в Болгарии, Германии и 

Франции, провести сопоставление между оценками потребителей в различных в 

культурном и институциональном отношении странах. Посредством подходящих 

статистических методов мы устанавливаем, что, несмотря на национальность, потре-

бители продуктов сетевого маркетинга имеют более позитивное восприятие сетевого 

маркетинга по сравнению со всеми прочими, но в целом общественная установка и 

отношение к этой индустрии скорее всего отрицательны 
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