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Увод

Франчайзингът е една от най-успешните форми за раз-
ширяване и развитие на бизнеса в съвременните икономичес-
ки условия, тъй като съчетава редица предимства. Едно от
най-значимите предимства на франчайзинга е възможността
за глобализация на търговската дейност, при което всеки уча-
стник във франчайзингова верига става част от международ-
ния пазар и международната търговия, а потребителите при-
добиват по-висока потребителска култура.

Значението на франчайзинга непрекъснато нараства в
световен мащаб. Статистиката на франчайзинговите компа-

нии показва, че „от началото на 90-те години чрез тази система се реализират над
10% от продажбите на дребно в Западна Европа и над 33% от продажбите на дреб-
но в САЩ”1. В Европа най-бързо развиващите се държави в тази сфера са Русия,
Полша и Румъния.

В България развитието на франчайзинга е познатo още преди навлизането на
пазарната икономика, но за съществено присъствие на международните франчай-
зингови вериги на нашия пазар може да се говори едва през последните години.
Развитието на икономиката благоприятства разрастването на потребителския па-
зар и предоставя възможности за разширяване на бизнеса и внедряване на нови
форми на осъществяване на търговската дейност. Една от тези форми е франчай-
зингът. Тенденциите на неговото развитие у нас показват все по-засилено пазарно
присъствие и позиционирането му като конкурентоспособна форма на организация
в търговията. Такава е и световната тенденция на развитие. Поради това изслед-
ването на франчайзнига в България е необходимо и заслужава внимание, защото
ще даде по-пълна представа за неговото бъдещо развитие, като една от бързо
развиващите се форми на организация на търговска дейност у нас.

Целта на настоящата студия е да се проследят основните промени в
развитието на франчайзинга и да се обосноват неговите възможности за
разширяване на потребителския пазар, като се изследват основните фак-
1 Каракашева, Л.  и др. Международен бизнес. София: Призма, 2005, с. 314.
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тори, които предпоставят развитието на франчайзинга като съвременна
форма на организация на търговията в България.

За постигането на формулираната цел следва да бъдат решени няколко задачи:
- Първо, да се разгледат основните проблеми, свързани с историческото разви-

тие на франчайзинга и дефинирането му като икономическо и социално понятие.
- Второ, да се направи ретроспективен анализ на франчайзинга в България и

да се изясни нарастващото му значение, като съвременна форма на органи-
зация на търговията.

- Трето, да се изследват основните фактори, които предпоставят развитието
на франчайзинга в България.

- Четвърто, да се обобщят основните проблеми и предизвикателства, сто-
ящи пред развитието на франчайзинга в България.

Предмет на настоящата разработка е изследването на основните социално-
икономически проблеми при развитието на франчайзинга като съвременна форма
на организация на търговията в България.

Обект на изследване е франчайзинговият пазар в България.
В студията се очертават няколко времеви интервала на изследване, поради

спецификата на възникването и същинското развитие на франчайзинга в България.
По-конкретно са разгледани следните няколко периода:

- По отношение на направения ретроспективен анализ на франчайзинга в
България, времевият интервал на изследването е в годините след 1990 г.

- За изследване на основните фактори, времевият период обхваща годините
между 2000 г. и 2011 г., когато се наблюдава по-съществено навлизане и
развитие на франчайзингови компании в България. От тази гледна точка
можем да определим франчайзинга като съвременна форма на организация
на търговията в България.

- За изследване на състоянието на франчайзинговия пазар в България са из-
ползвани актуални данни, които обхващат периода 2007-2012 г.

За постигането на целта и решаването на поставените задачи в разработката
са използвани подходящи литературни и други източници. Въз основа на информа-
цията от тях, авторът прави анализ и обобщение на теоретични становища за същно-
стта на франчайзинга, като предлага по-широко виждане за съдържанието на дефи-
ницията за франчайзинг. Обобщени са някои основни социално-икономически ефек-
ти от неговото развитие като форма на търговия.

В разработката се прилагат статистически методи, които дават възможност да
се анализира информацията и на тази основа да се направи обективна оценка на възмож-
ностите за развитие на франчайзинга като нова форма на търговията в България.

При изследване на теоретичните проблеми на франчайзинга са приложени
историческият и сравнителният подход на изследване.

За изследване на франчайзинговия пазар е приложен икономически подход при ана-
лиз на факторите, които предпоставят развитието му в България. За тази цел са използва-
ни данни от Националния статистически институт, като изследването е на макрониво.

Информационната обезпеченост на разработката се допълва и от използване-
то на сайтове с база данни, които са специализирани в областта на франчайзинга.
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Това дава възможност на автора да направи по-задълбочен анализ на франчайзин-
говия пазар.

Настоящата студия е разработена в няколко аспекта, които последователно
разкриват съдържанието на формулираните в нея задачи. Набраната информация и
използваните данни са актуални. Направени са теоретични обобщения, а изследва-
нето на франчайзинга, като съвременна форма на организация на търговията в Бълга-
рия, притежава своята значимост и обективност.

Глава първа

СЪЩНОСТ, ЗНАЧЕНИЕ И ЕТАПИ
НА РАЗВИТИЕ НА ФРАНЧАЙЗИНГА

Думата франчайз (franchise) навлиза в английския език от френски – фран-
шизе (с латински корен) и в превод означава привилегия, свобода или право.2

Понятието „франшизе” се е използвало още през Средновековието и е определяло
прехвърлянето на определени привилегии за финансово обезщетение или за предо-
ставяне на определени услуги (например правото за провеждане на панаири)3.

Според Oxford Dictionary думата franchise означава, “разрешение, дадено
от компания на някой, който иска да продава нейните стоки и услуги на определена
територия”4.

Най-широко разпространеното разбиране за франчайзинга е като възможност
за разширяване на бизнеса чрез сключване на договор между фирма (франчайзо-
дател) и независимо лице (франчайзополучател), което използва методите на рабо-
та на франчайзодателя, предлага неговите търговски марки и продукти срещу зап-
лащане на определена такса. В редица случаи франчайзополучателят е финанси-
ран и подпомаган от франчайзодателя5.

Дефиниран по подобен начин франчайзингът може да се определи в по-тесен
смисъл. В действителност франчайзингът е по-широко понятие, което се обуславя
от непрекъснатото му обогатяване като дейност, форма на търговия6, пазарно ори-
ентиран метод за продажба7, форма на предприемачество8, концепция за експанзия
на вътрешния и международния пазар9, стратегия за навлизане на международния
пазар10, концепция за търговско партньорство11, бизнес модел12 и т.н.
2 Английско-български речник. София: БАН, 1993, с. 603.
3 Тодоров, К. Франчайзингът. София: Б-М, 1998, с. 13.
4 Oxford Dictionary. (6th Edition). Oxford University Press, 2000, p. 535.
5 Mason, J., M. Mayer, H. Ezell. Retailing. (3rd Edition). Plano, Texas: Business Publications, 1988, p. 220.
6 Сълова, Н. Търговски мениджмънт. Варна: Наука и икономика, 2010, с. 76.
7 Каракашева, Л. и др. Международен бизнес. София: Призма, 2005, с. 315
8 Пак там, с. 315.
9 Дамянов, Ат. и др. Международен маркетинг. Свищов: Фабер, 2008, с. 92.
1 0 Найденов, Н. Международен маркетинг. София: Стопанство, 1999, с. 52.
1 1 Александров, В., К. Тодоров. Франчайзингът – успешна и перспективна търговска концепция. //

Сборник доклади от научно-приложната конференция “Съвременни форми на търговия”. София:
Фенея, 1999, с. 85.

1 2 Добрева, Д., Т. Филипова. Внедряване на франчайзинга в бизнеса. Свищов: Д. А. Ценов, 2005, с.95.
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В теорията съществуват различни гледни точки относно същността на фран-
чайзинга. Международната асоциация по франчайзинг определя франчайзинга като
“форма на продължително сътрудничество, при която освен лицензионна привиле-
гия за бизнес, задължително се предоставя помощ при организиране на производ-
ството и управлението на бизнеса, а също и организиране на пласмента на продук-
тите, стоките и услугите”13.

Основните аспекти на франчайзинга са подробно изяснени на сайта на Меж-
дународната асоциация по франчайзинг14, което улеснява достъпа до информация
на всеки заинтересован да развива франчайзингова дейност.

 В исторически аспект франчайзинговият принцип е познат още през Средно-
вековието, когато терминът “royalty”15 се свързва със събирането на данъци от
феодалната система и централната власт.

През средата на XIV век германските пивовари предоставят на бирариите
правото да продават бира, като използват търговското им име. Контролът от стра-
на на франчайзодателя е в това да проверява дали се спазва забраната за продаж-
ба на бира, произвеждана от конкурентите16.

Няколко века по-късно, през през XIX век, с името на Исак Сингер се свързва
началото на съвременната франчайзингова история. През 1851 г. в Съединените
американски щати Исак Сингер основава своята Singer Sewing Machine Company17,
като успява да изгради дистрибуторска мрежа и е първият, който въвежда договор
за франчайзинг.

Благоприятна предпоставка за развитие на франчайзинга през XIX век създава
възникването на търговските вериги. През 1876 г. англичанинът Фредерик Харви от-
крива ресторант на една от железопътните линии в САЩ. За да подобри обслужване-
то на пътниците, железопътната компания му предлага да открие още ресторанти.

През периода 1898–1902 г. компаниите General Motors18, Coca-Cola19 и
Rexall20 също се проявяват като последователи на франчайзинговия принцип на
пазарно разширяване, като те прилагат така наречения франчайзинг от първа
генерация – стоков франчайзинг (Product Franchising)21. Този вид франчай-
1 3 Адаптирано от Линдер, Й. и др. Предприемачество и мениджмънт. София: Дионис, 2007, с. 147.
1 4 www.franchise.org (02.2011).
1 5 В превод думата от английски означава „привилегия получена от краля”. Понастоящем терминът се

използва за наименование на месечните франчайзингови такси, които франчайзополучателите запла-
щат на франчайзодателя.

1 6 Билярски, Св. Франчайзинг бизнес. София: Франчайзинг БГ, 2010, с.12.
1 7 Пак там, с.13.
1 8 Първият франчайз на General Motors е предоставен за Детрой през 1898 г. на Улям Метцер. Дилъри-

те на General Motors получават запазена територия и защита от конкуренцията на останалите дилъри
на компанията. Така започва франчайзирането на дилърските мрежи, което и до ден днешен е водещи-
ят модел за продажба на новите автомобили по света.

1 9 През 1901 г. Coca-Cola предоставя първия си франчайз на Georgia Coca-Cola Bottling Company и с
това въвежда франчайзинга при изграждането на своите бутилиращи заводи.

2 0 През 1902 г. 40 собственици на независими дрогерии, работещи под марката Rexall, инвестират по
4000 долара и започват собствено производство. След Първата световна война кооперацията започва
да продава франчайзи.

2 1 Kuehl, Ch., P. Lambing. Small Business: planning and management. (Second Edition). Chicago: Тhe
Dryden Press, 1990, p. 89.
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зинг се отнася само до определени продукти и до голяма степен се покрива по
своята същност със съвременната дистрибуторска дейност.

Новаторство в развитието на франчайзинга поставя компанията Western Auto
през 1909 г., която решава целенасочено да привлича франчайзополучатели без опит,
каквато е съвременната практика. Компанията е новатор и с това, че предлага
цялостен пакет от бизнес услуги, като избор на локация за обекта, маркетинг съдей-
ствие и т.н.

Съществен ръст в развитието на франчайзинга се наблюдава след края на
Втората световна война, когато започва и възходът на американската икономика.
През 1946 г. се приема Законът за търговските марки в САЩ. По този начин се
дава възможност за по-големи гаранции на правата върху търговските марки във
всички франчайзингови системи. Това обуславя значителен ръст на инвестициите
във франчайзинг, като се развива така нар. франчайзинг от втора генерация –
производствен франчайзинг (Manufacturing Franchising)22. Тази форма на
франчайзинг предоставя възможността да се предлага не само търговската марка
от франчайзополучателя, но и цялата схема на осъществяване на бизнеса от обза-
веждането и функционирането на търговския обект до рекламата, т.е. франчайзо-
получателят възпроизвежда бизнеса на франчайзодателя.

При тази форма франчайзополучателят се задължава строго да спазва стан-
дартите за качество, организацията и технологията на търговията, определените
пазарни територии и др. изисквания на франчайзодателя. Пример за производствен
франчайзинг е веригата McDonald’s23, която е създадена през 50-те години на ХХ
век и налага най-популярния днес франчайзинг на цял бизнес, въведен от основате-
лят на компанията Рей Крок.

Друг последовател на франчайзинговия принцип в началото на 60-те години на
ХХ в. в САЩ е световно известната ресторантьорска верига KFC, включваща над
20 000 ресторанта в повече от 100 държави24.

През 60-те години на XX век франчайзингът набира популярност и в Западна
Европа. На франчайзингов принцип се развиват браншове като хотелиерството
(“Хилтън”, “Шератон”, “Холидей Ин” и други), ресторантьорството, търговията с
козметика, облекло и обувки, в извършването на различни видове услуги.

Поради успешното развитие на франчайзинга в световен мащаб през 1960 г.
се създава Международната франчайзинг асоциация с централа във Вашингтон.

През 1977 г. е създадена Британска франчайзингова асоциация, която за пръв
път определя франчайзинга като контролен лиценз даван от едно лице (франчайзо-
дател) на друго лице (франчайзополучател)25.

С развитието на международната търговия през 80-те години на XX век се
създават благоприятни предпоставки за разширяване на бизнеса на чуждестран-
ния пазар, а франчайзингът става все по-предпочитан метод за експанзия на све-

2 2 Пак там, с. 89.
2 3 Линдер, Й. и др. Предприемачество и мениджмънт. София: Дионис, 2007, с. 149.
2 4 Kuehl, Ch., P. Lambing. Small Business: planning and management. (2nd Ed.). Chicago: Тhe Dryden

Press, 1990, р.87.
2 5 www.thebfa.org (02.2011).
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товния пазар26. Така се развива фанчайзинг от трето поколение – бизнес фор-
мат франчайзинг (Business-Format Franchising)27, при който водещ елемент в
сътрудничеството между франчайзодателя и франчайзополучателя е коопериране-
то, като „целта е не само да се възпроизведе бизнесът на франчайзодателя, но и да
се приложи цялостно неговата бизнес концепция, наричана в практиката още биз-
нес формат”28.

Независимо от това какъв вид франчайзинг – продуктов, производствен или
бизнес формат29, е предмет на договор между франчайзодател и франчайзополу-
чател, съществуват някои предимства и недостатъци за двете страни. Основните
предимства са следните30: 

- Франчайзополучателят може да разчита на по-сигурен старт, поради това
че започва с утвърдена и изпитана в реални пазарни условия система и
формат на работа. Това, от своя страна, предполага по-сигурен доход.

- Франчайзодателят, от своя страна, може да разчита на бърза експанзия на
нови пазари, с по-малък риск поради по-ниските инвестиции при започване
на дейността, както и генериране на доход от франчайзингови такси (първо-
начална и периодични) и др.

Наред с традиционните предимства на франчайзинга са определени и други,
които подчертават значимостта му, като антикризисна мярка в условията на фи-
нансово-икономическа криза. Те са свързани със следните особености на франчай-
зинга31:

- Използва се готов разработен бизнес модел на франчайзодателя или се
предлага известна търговска марка. Предимството е, че се предава опитът
на франчайзодателя и се организират мащабни рекламни и PR кампании.
Така може да се разчита на повече клиенти, дори в условията на криза.

В допълнение на посоченото предимство следва да се отбележи, че готовият
бизнес опит на даден франчайзодател може да бъде в по-голяма степен успешно
използван като антикризисна мярка, когато бизнесът е на голяма верига с утвърде-
на търговска марка. Това се дължи на големия мащаб на дейността на фирмата,
откъдето могат да се оптимизират разходите.

При малкия франчайзингов бизнес франчайзополучателят не може да се ос-
новава на това предимство, поради малкия обем на работа и продажби. Без да се
приема като общовалиден пример, може да се посочи, че в практиката на верига
Fornetti, търговски обект се закрива от франчайзополучател, след което се отдава
на друг, но отново неуспешно и за не дълъг период от време.

2 6 Hollensen, S. Global Marketing: A Decision – Oriented Approach. Harlow, England: Prentice Hall, 2006.
2 7 Kuehl, Ch., P. Lambing. Small Business: planning and management. (2nd Edition). Chicago: Тhe Dryden

Press, 1990, p. 89.
2 8 Каракашева, Л., Бл. Маркова. Фирмен външнотърговски бизнес. София: Призма, 1999, с.195.
2 9 Mason, J., M. Mayer, H. Ezell. Retailing. (3rd Edition). Plano, Texas: Business Publications, 1988,

рр.222-223.
3 0 Burns, P., J. Dewhurst. Small business and entrepreneurship. (2nd Edition). London: Macmillan Press,

1996, рp.172–175.
3 1 Билярски, Св. Франчайзинг бизнес. София: Франчайзинг БГ, 2010, с.23–25.
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- Минимален риск при започване на нова бизнес дейност. Според изслед-
вания в областта на франчайзинга в България близо 90% от фирмите, за-
почнали със закупуване на франчайзинг, продължават да функционират на
пазара повече от пет години, докато около 90% от независимите нови фир-
ми фалират още преди този период32.

По отношение на това предимство може да се допълни, че минималният риск
при започване на бизнес и успешното му разработване в дългосрочен план не е
характерен за всички обекти, работещи на франчайзинг. С подобно конкурентно
предимство се характеризират най-вече големите франчайзингови вериги в ресто-
рантьорството като Mc Donald’s, световните хотелиерски вериги, веригите за бързо-
оборотни стоки и т.н. Доказателство за това е непрекъснато нарастващият брой на
тези търговски обекти в световен мащаб и в частност успешното им разработване
в България.

По-малките франчайзингови обекти, които не изискват висока първоначална
инвестиция не могат да бъдат характеризирани с такова предимство. Например
обекти от верига Fornetti се закриват още преди петата година от стартиране на
бизнеса в България, въпреки че се развива на франчайзингов принцип.

- Икономия от мащаба – франчайзинговите вериги купуват на едро консу-
мативи, униформи, рекламни материали, софтуер и т.н. Предимството е на-
маляване на себестойността на продукта или услугата, което ги прави по-
конкурентоспособни по време на криза.

- По-високо качество, тъй като франчайзингът създава система за конт-
рол върху търговското обслужване и качеството на продуктите. Предим-
ството е във възможността франчайзинговите фирми да формират лоял-
ност, тъй като потребителите знаят, че ще получат точно определен стан-
дартизиран продукт, независимо от кой обект от веригата го закупят. Така
франчайзинговият модел може да се използва като бариера за по-добра
издържливост на франчайзинговите фирми спрямо въздействието на кри-
зисните процеси.

- Перспективи на развитие – възможност за закупуване на втори фран-
чайзинг. Предимството е, че франчайзодателите могат да предложат от-
стъпки, кредити или разсрочвания за това. Поради това франчайзингът може
успешно да се използва и като антикризисна мярка, в случай че предприе-
мач с развит бизнес би могъл да го развие като франчайзингов.

- Ликвидност – франчайзинговият бизнес модел би могъл по-бързо и из-
годно да бъде продаден от франчайзополучателя, включително и на фран-
чайзодателя.

Тук отново следва да се допълни, че ликвидността на франчайзинговия биз-
нес зависи от търговската марка и мащаба на бизнеса, като големите вериги имат
повече предимства, в сравнение с малкия франчайзингов бизнес.

В обобщение на предимствата на франчайзинга може да се каже, че те са в
по-голяма степен в полза на франчайзодателя, тъй като дават възможност за раз-

3 2 Данните са част от маркетингово проучване на компания Франчайзинг БГ.
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ширяване на бизнеса. От една страна, предимствата на франчайзинга предпоста-
вят териториална експанзия на франчайзодателя, а от друга страна, се гарантира на
същия постоянна доходност чрез сключването на договор с франчайзополучателя.

Неблагоприятните икономически ефекти – спад в продажбите, намален кли-
ентопоток и други подобни, са за сметка на франчайзополучателя. Основният не-
достатък в това отношение за франчайзодателя е спадане на имиджа на търговс-
ката марка.

Предимствата на франчайзинга могат да се разгледат и в полза на крайните
потребители. Като форма на търговия, франчайзингът създава условия за повишава-
не на културата на обслужване и удовлетвореност на потребителите да купуват каче-
ствени продукти на сравнително постоянни цени, т.е. цени, които са трайно позициони-
рани в съзнанието на крайните потребители. Това се гарантира в значителна степен
от утвърдения стандарт и търговската марка на франчайзинговите компании.

Основните недостатъци при франчайзинга са главно следните33: 
- За франчайзополучателя това е свързано основно със зависимостта и кон-

трола му от франчайзодателя при осъществяване на дейността.
- Франчайзодателят, от своя страна, също поема риск при отдаване на пра-

вото да бъде осъществявана дейността му от друго лице, който риск е
свързан с възможността от уронване на престижа на компанията или мар-
ката му. Възможно е „франчайзодателят да си отгледа конкурент”34 и да
загуби клиенти на определена територия.

- Друг недостатък за франчайзодателя може да бъде необходимостта от по-
лагане на повече усилия за адаптиране на бизнеса му към местните усло-
вия. В този случай „толкова повече намаляват предимствата на този тип
договор и основанията за сключването му”35.

Значението на франчайзинга непрекъснато нараства. В исторически аспект,
като най-голямо предимство на франчайзинга, се откроява възможността на ком-
паниите да разширяват пазарното си присъствие. Ролята и значението на франчай-
зинга следва да се разгледа на по-широка основа, тъй като развитието му, като
форма на търговия, обуслява съществени икономически, социални и конку-
рентни ефекти.

На първо място икономическото значение на франчайзинга може да
се разгледа на макро- и микроравнище.

На макроравнище франчайзингът оказва влияние върху развитието на иконо-
миката на страната в следните няколко аспекта:

- Участие на франчайзинговите компании във формирането на БВП
на страната. Например „в САЩ едва 8% от бизнесите, занимаващи се с
продажби на дребно, работят на франчайз, но те реализират 40% от всички
продажби на дребно в страната”36. Франчайзингът в САЩ „генерира про-

3 3 Burns, P., J. Dewhurst. Small business and entrepreneurship. (2nd Edition). London: Macmillan Press,
1996, p. 172–175.

3 4 Сълова, Н. Търговски мениджмънт. Варна: Наука и икономика, 2010, с. 77.
3 5 Найденов, Н. Международен маркетинг. София: Стопанство, 1999, с. 53.
3 6 Билярски, Св. Франчайзинг бизнес. София: Франчайзинг БГ, 2010, с. 30–31.
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дажби за над 1,5 трилиона долара годишно”37. Друг подходящ пример е
европейският пазар, с население повече от 450 милиона души, който пред-
ставлява един от най-динамичните франчайзингови пазари в света. Според
класацията Топ 500 на Franchise Direct през 2010 г. най-голям дял на евро-
пейския франчайзингов пазар заема броят на френските франчайзингови
компании (25% с оборот над 47,89 млрд. евро38), следвани от испанските,
немските и американските компании. Франчайзинговите компании от оста-
налите европейски страни присъстват на пазара с дялове по-малки от 10%39.

В националната статистическа отчетност на България не се поддържа база
данни за състоянието на франчайзинговия пазар. Поради това е трудно да се опре-
дели каква част от БВП на страната се формира в резултат на функционирането на
франчайзинговите компании у нас40. Такава отчетност се наблюдава от специали-
зирани организации в областта на франчайзинга, каквито са компания Франчай-
зинг БГ и Българска франчайзингова асоциация.

- Франчайзингът обуславя повишаване на продажбите в даден бранш.
В България се наблюдава повишаване на продажбите в отделните браншове
в резултат на навлизането на редица чуждестранни вериги, една част от кои-
то са франчайзингови. Например през 2009 г. Coca-Cola е обявена за най-
голямо предприятие в сектор „Храни и напитки” в България, а в сектор „Търго-
вия” е Метро Кеш енд Кери България, която развива на франчайзингов
принцип търговски обекти под формбта на така нар. удобни магазини.

- Франчайзингът съдейства за намаляване на безработицата в стра-
ната, тъй като осигурява нови работни места и заетост на местното насе-
ление. Подходящ пример в този аспект е политиката на McDonald’s Бълга-
рия, която е най-големият франчайзодател в България и е на първо място в
класацията „Най-добри работодатели в България” през две поредни години
– 2009 г. и 2010 г. Ресторантьорската верига осигурява заетост на над 1000
души в страната. Сред големите работодатели в България са и други ком-
пании, които се развиват на франчайзингов принцип.

- Франчайзингът създава условия за повишаване на квалификацията
на заетите лица в икономическите сектори. Тук следва да се отбеле-
жи, че участието на предприемачи във франчайзингов бизнес изисква пред-
варително обучение. Чуждестранните компании провеждат специализирано
обучение на франчайзополучателите, което може да продължи няколко ме-
сеца. Обучението има за цел да осигури придобиване на необходимите зна-
ния и умения от франчайзополучателите за упражняване на франчайзинго-
вата дейност на компанията. Подобни изсквания може да има и към заети-

3 7 Пак там, с. 26.
3 8 www.franchise-fff.com
3 9 www.franchisedirect.co.uk/top500
4 0 Най-голям дял във формирането на БВП на страната има компанията „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ”, който

средно годишно се оценява на 9% от БВП. Без да се твърди, че основна част от приходите на компа-
нията са от франчайзинг, следва да се отбележи, че определена част от бензиностанциите на веригата
се развиват на франчайзингов принцип.
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те лица (търговските работници), работещи във франчайзинговите обекти.
По този начин развитието на франчайзинга съдейства за повишаване на
квалификация.

- Франчайзингът е свързан с нарастване на инвестициите и подо-
бряване на инфраструктурата в производството и търговията на
страната. Тук подходящ пример е Coca-Cola, която е обявена за „Инвес-
титор на годината” още през 1996 г., с инвестиция в размер на 20 млн. щат-
ски долара. Могат да се посочат и други франчайзингови компании, които
също са големи инвеститори и имат съществен принос за подобряване на
инфраструктурата и повишаване на културата на търговското обслужване
на крайните потребители в България – ресторантьорски вериги (McDonald’s,
Subway, Happy); хотелски вериги (Sheraton, Holiday Inn, Best Western);
аптеки (Санита); бензиностанции (Лукойл България) и т.н.

- Франчайзингът съдейства за увеличаване на фискалния ефект в
държавния бюджет. Отново Coca-Cola може да бъде посочена като при-
мер, тъй като през 2002 г. компанията е обявена за „Най-голям данъкопла-
тец на годината в България“, а през 2010 г. това е Лукойл България.

На микроравнище франчайзингът създава ефекти, които са свързани със след-
ното: благоприятства развитието на частната инициатива и предприемаческата
дейност, а франчайзингът се възприема обикновено като един от основните бизнес
модели за навлизане в малък бизнес; осигурява нови работни места чрез открива-
нето на франчайзингови фирми и доходи на заетите в тях лица; формира печалба на
франчайзополучателите; съдейства за повишаване на квалификацията на заетите
във франчайзинговите фирми и др.

На второ място франчайзингът има все по-нарастващо социално зна-
чение у нас, което е пряко свързано с развитието на търговската мрежа на дребно
и културата на обслужване на крайните потребители, в следните няколко насоки:

- откриване на нови търговски обекти;
- повишаване равнището на специализация и концентрация на търговската

мрежа на дребно;
- навлизане на нови и модерни формати на търговските обекти;
- внедряване на съвременни техники и технологии на продажбите и осъще-

ствяване на търговската дейност, което обикновено се внася с конкретното
“know-how” на франчайзинговата компания;

- по-високо и стандартизирано качество на предлаганите стоки;
- създава условия за предлагане на стоките на сравнително постоянни цени,

което формира усещане на сигурност в крайните потребители и така из-
гражда трайни предпочитания към даден обект или търговска марка;

- франчайзингът изисква стандартизация на операциите и организацията на
търговската дейност, което е допълнителна гаранция за качеството на пред-
лаганите продукти във франчайзинговите обекти;

- съдейства за цялостно повишаване на културата на търговията и др.
На трето място франчайзингът има конкурентно значение. Развитие-

то на франчайзинговите вериги създава условия за нарастване на конкуренцията в
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даден бранш, тъй като в тези вериги се предлагат стоки и услуги позиционирани
като продукти с доказано качество. В резултат на това може да се очаква прена-
сочване на потребителския интерес от традиционните обекти към франчайзингови-
те. Така се създават условия, в които фирмите, работещи заедно с франчайзинго-
вите фирми в даден бранш, да се съобразяват с конкурентните им правила.

Нарастващото значение на франчайзинга дава основание да се разшири него-
вото съдържание и да се обобщи, че франчайзингът е не само икономическо,
но и социално отношение между следните няколко страни: държава – фран-
чайзодател – франчайзополучател – крайни потребители. Между тези чети-
ри страни могат да бъдат определени следните нива на взаимодействие:

- държавата и франчайзодателят;
- франчайзодателят и франчайзополучателят;
- държавата и франчайзополучателят;
- франчайзополучателят и крайните потребители.
От една страна, държавата чрез законодателството и икономическото си раз-

витие обуславя възможностите за пазарно разширяване на франчайзодателя, т.е.
тези два фактора може да се определят като водещи при избора на франчайзодате-
ля на държавата или географския регион, в които да развива франчайзинг.

От друга страна, икономическите взаимоотношения между франчайзодателя
и франчайзополучателя обуславят степента на заинтересованост на двете страни
да развиват съвместно франчайзингов бизнес на определена територия – държава
или регион. Това равнище може да се определи и като най-рисково в цялата систе-
ма на взаимодействие, поради възможните конфликти в отношенията франчайзо-
дател– франчайзополучател. Поради това е необходимо франчайзодателите да
са взискателни при подбора на франчайзополучатели, с цел извършване на дейнос-
тта с необходимата прецизност в спазването на стандартите за работа във фран-
чайзинговия бизнес. По този начин могат да се осигурят по-големи гаранции за
запазване на имиджа на компанията.

По отношение на връзката между държавата и франчайзополучателя следва
да се отбележи, че основен фактор е равнището на бизнес средата и възможности-
те в нея да се развива франчайзингов бизнес. От друга страна, стоят крайните
потребители. Те оказват влияние чрез паричните си доходи, потребителско поведе-
ние и жизнен стандарт. Така потребителите в значителна степен определят степен-
та на привлекателност за започване на конкретен франчайзингов бизнес от страна
на франчайзополучателите. Това определя потенциала на възможностите за разви-
тие на самия франчайзополучател и икономическата му изгода да функционира на
потребителския пазар като такъв.

Или на входа и на изхода на този процес на взаимодействие между държава-
та, франчайзодателя, франчайзополучателя и крайните потребители стоят основ-
ните предпоставки и фактори, които определят възможностите за развитие на фран-
чайзинга и неговата териториална експанзия в дадена държава (или регион).

От своя страна, франчайзодателите и франчайзополучателите също оказват
влияние върху „своите фактори”. Може да се каже, че франчайзодателите имат
икономическа роля и значение за развитието на дадена държава, както вече беше
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посочено по-горе, чрез участието на франчайзинговите компании във формирането
на БВП, нарастване на инвестициите, подобряване на инфраструктурата в произ-
водството и търговията на страната и т.н., докато франчайзополучателите въздей-
стват пряко върху крайните потребители като формират редица социални ефекти в
тяхна полза. Това са: по-високото и трайно качество на предлаганите стоки, пови-
шаване качеството на прякото обслужване от страна за заетия персонал в търгов-
ската мрежа и редица други.

За нашата страна франчайзингът е сравнително нова форма на организация на
търговията, която моделира принципно нови предизвикателства и проблеми в раз-
витието на този сектор. Те са свързани най-вече с преструктуриране на търговията
и нарастването на конкуренцията между търговските фирми. Заедно с това, конку-
ренцията между търговските фирми у нас се комплицира и от невисоките парични
доходи на населението на страната. При тази конкуренция водещо предимство не е
ниската цена, а гаранцията за постоянно доброто качество на предлаганите про-
дукти. Това е така, защото преобладаващата част от потребителското търсене у
нас е насочено към стоки с по-ниски цени и основно към хранителните стоки. Дока-
зателство за това е все още високият дял на разходите за храна в общия разход на
домакинствата, който след 2008 г. е трайно над 36%41, при над 44% през 2000 г.
(44,1%) и 2001 г. ( 44,9%)42. Заедно с това остава висок делът на потреблението на
стоки от домашно производство.

Гаранцията за качество и сравнително постоянни цени на предлаганите стоки
и услуги отговарят на потребителското търсене на нашия пазар и затова може да
се приеме, че франчайзинговите фирми, които осигуряват непрекъснат стандарт
биха имали успех. Успехът на конкретната компания зависи в голяма степен и от
субективни фактори – личностни характеристики, умения, ценности, нагласи и т.н.
на франчайзополучателя.

В търговската практика франчайзингът като форма на организация на търго-
вията се характеризира с някои специфични особености. Традиционният начин за
организиране на търговска дейност е свързан със самостоятелно или съвместно
започване на дейност от страна на даден предприемач/и чрез едно от дружествата
– персонални или капиталови, които са регламентирани в Търговския закон.

При франчайзинга, между франчайзодателя и франчайзополучателя, има оп-
ределни икономически взаимоотношения, които се регламентират с франчайзингов
договор43 и условията в него определят специфичните особености при организация
на търговкската дейност. Стандартно франчайзинговият договор обхваща следни-
те няколко аспекта:

• Такса, която се събира от франчайзодателите за започване на франчайзин-
гов бизнес.

• Месечни royalty (роялти) вноски, които франчайзинговите компании съби-
рат от франчайзополучателите. Те обикновено се формират по един от че-

4 1 Статистически годишник 2011. София: НСИ, с. 132.
4 2 Статистически годишник 2006. София: НСИ, с. 120.
4 3 Вж. по-подрбно: Пиперкова, Л. Франчайзинг, Лизинг, Факторинг. София: Делова седмица, 1995, с.

18–29.
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тирите основни начина: процент от оборота; фиксирана сума за периода на
договора независимо от постигнатите икономически ефекти от дейността;
процент от оборота в съчетание с минимална твърда сума; без месечни
такси, но със задължението предлаганата продукция да се закупува един-
ствено от франчайзодателя.

• Такса за рекламен фонд.
• Допълнителни инвестиции, свързани с първоначално зареждане със стоки,

евентуален ремонт на помещението, оборудване и др.
• Територия на упражняване на дейността, която е по изискване на франчай-

зодателя.
• Срок на договора.
Тези, както и други особености и изисквания, се включват в договор, в който

се уточняват конкретните параметри на бизнес партньорство между франчайзода-
теля и франчайзополучателя. При това партньорство всеки запазва своята юриди-
ческа самостоятелност, но следва да спазват определени договорни правила. Спе-
циализирани закони, уреждащи въпросите на този тип договори, има в САЩ44, Ру-
сия и някои европейски страни45. В България се прилагат общите условия на Търгов-
ския закон.

В най-общия случай франчайзингът включва посочените по-горе няколко еле-
мента, които имат определени параметри, но те не могат да се използват като база
за определяне на възможностите за започване и развитие на франчайзингов бизнес,
тъй като инвестицията може да варира в широки граници. Това зависи от мащаба
на бизнеса. Например откриването на обект от търговска верига Fornetti изисква
инвестиция от 5000 лв., докато в компанията McDonald’s са предвидени над 1000
000 лв. за започване на франчайзингов бизнес в България.

Развитието на франчайзинговите компании в нашата страна е повлияно от
въздействието на редица предпоставки и фактори, които са разгледани в изложени-
ето на следващата глава.

Глава втора

ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ФРАНЧАЙЗИНГА В БЪЛГАРИЯ

2.1. Икономическата среда в България

Франчайзингът в България е познат преди повече от 30 години и е свързан с
първия международен франчайзинг – на верига хотели Sheraton и Coca-Cola. Въпре-
ки над 30-годишната история на тези вериги в страната, повечето международни
франчайзинги са открити сравнително наскоро. От тази гледна точка, може да се

4 4 В САЩ условията за осъществяване на франчайзинг се регулират от закон, приет на 21.10.1979 г.
4 5 В рамките на ЕС действа „Европейски кодекс за франчайзинг” от 1979 г., изготвен от Европейската

федерация по франчайзинг и приет от всички национални асоциации.
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твърди, че франчайзингът е една от съвременните форми на организация на търгов-
ска дейност и партньорство в България, която непрекъснато разширява пазарното
си присъствие през последните години.

Засилен интерес към франчайзинга като форма на търговия у нас се наблюда-
ва главно след 2000 г., когато бизнесът в страната се преструктурира. Заедно с
това се повишават възможностите за достъп до кредитен ресурс както за търгов-
ските фирми, така и за крайните потребители. Това оказва благоприятно влияние
върху всички сектори на икономиката и доходите на населението.

Търговията, като един от основните икономически сектори, също развива и
преструктурира своите дейности в посока на изграждане на модерна и съвременна
инфраструктура. Съществена роля за това има развитието на международната
търговия и навлизането на чуждестранни франчайзингови вериги в страната, които
показват нов начин на организация на търговската дейност. Франчайзинговите ве-
риги съдействат за усъвършенстване на процеса на продажбите на дребно и доста-
вяне на по-голяма удовлетвореност на крайните потребители.

Благоприятно влияние върху развитието на международната търговия и на-
влизането на чуждестранните франчайзингови вериги в България оказва географс-
кото й положение и присъединяването на страната ни към Европейския съюз. Всичко
това обуславя повишен интерес към развитието на франчайзингов бизнес у нас
както от чуждестранни инвеститори, така и от местни предприемачи. На тази база
при определяне на факторите, които оказват влияние върху състоянието и развити-
ето на франчайзинга в България, е подходящо да се разгледат следните три групи
предпоставки и фактори:

- фактори на икономическата среда в страната;
- международни фактори;
- географско положение на България.
Икономическата среда на страната и влиянието на международните фактори

са фактори с икономическо значение, които обективно предпоставят навлизането и
развитието на франчайзинга в България, като форма на търговия.

Географското положение е неикономически фактор, който също има съще-
ствено значение. От географското положение на дадена страна зависи в голяма
степен равнището на осъществяваната франчайзингова дейност. Например Бълга-
рия се разглежда от чуждестранните инвеститори като държава от Балканския
полуостров. Това предполага развитието на мастерфранчайзинг за целия регион на
Балканите, отколкото сключването на преки договори между чуждестранни компа-
нии, предлагащи франчайзинг и български предприемачи.

Изследването на факторите, които оказват влияние върху франчайзинга в Бълга-
рия, се характеризират с два периода на развитие. Първият период е в годините
между 2000 г. и 2008 г., когато се наблюдава като цяло ръст в икономиката на страна-
та. Вторият период е в годините след 2008 г., когато цели сектори от икономиката на
страната са неблагоприятно повлияни от световната финансово-икономическа криза.
Всичко това дава отражение върху развитието на франчайзинговия пазар в България.

Факторите на икономическата среда за развитието на франчайзинга в
страната са основни.
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Периодът на изследване (2000–2011 г.) е характерен за България с две значи-
ми събития, които съществено повлияват развитието на икономиката на страната.
Това са подготовката и присъединяването на страната ни в структурата на Евро-
пейския съюз през 2007 г. и финансовата криза от края на 2008 г.

През периода 2000–2008 г. икономическата среда в страната показва трайно
развитие и ускоряване на темповете на икономически растеж. Това се потвърждава
от нарастващия БВП на страната; увеличаване на паричните доходи и разходи на
едно лице от населението на страната; увеличаване на инвестициите в дълготрайни
материални активи в търговията; разширяване на достъпа до кредитен ресурс и уве-
личаване на отпуснатите банкови кредити на фирмите и крайните потребители.

Периодът след 2008 г. е свързан основно с неблагоприятното влияние на све-
товната финансово-икономическа криза. Официално началото на световната криза
е поставено на 15.09.2008 г., с обявяването на банкрута на една от най-големите
инвестиционни банки в света Lehman Brothers. В България за първи път антикри-
зисни мерки се обявяват през месец ноември 2008 г., когато редица структуроопре-
делящи предприятия обявяват информация за намаляване на производството, съкра-
щения на работници и др. Съществен проблем в развитието на бизнеса през този
период е намаляването на ресурсите за кредитиране.

Данни за развитието на основните фактори, които отразяват икономическото
състояние на страната и предпоставят развитието на франчайзинга у нас са посо-
чени последователно в таблици 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5.

От данните в таблица 2.1 се вижда, че през периода 2000–2008 г. растежът на
БВП на България трайно надвишава нивото от 4%. БВП, който се пада средно на
едно лице от населението на страната, също се развива с нарастващи темпове на
прираст между 8 и 17%.

В периода между 2004 г. и 2008 г. растежът на БВП надвишава нивото от 6%
годишно, което е благоприятна предпоставка за развитието на търговията и създа-
ва условия за прилагане на все по-модерни и конкурентоспособни форми на търго-
вия. Най-голям принос в растежа на БВП на страната има крайното потребление,
което през периода 2000–2007 г. има сравнително устойчив темп на нарастване, с
около 5% годишно51.

През месец март 2009 г. в България, за първи път, е отчетено забавяне на
ръста на БВП до 3,5% на годишна база за четвъртото тримесечие на 2008 г., спря-
мо 6,8% за третото тримесечие на 2008 г.52 През 2010 г. е отбелязано слабо възста-
новяване на националната икономика, с растеж от 0,4% спрямо предходната годи-
на, а през 2011 г. е отчетен реален ръст на БВП – 1,7%. Всичко това оказва влияние
върху развитие на търговията и възможностите за разширяване на бизнеса.

В годините на икономически растеж водещ елемент в стратегията на фирми-
те е разширяване на пазарното присъствие, като една от основните форми за това е
франчайзингът. Това се благоприятства от нарасналото потребление на население-
то на страната, което се наблюдава през периода 2000–2008 г. Един от основните
фактори, които стимулират потреблението е увеличението на паричните доходи на
5 1 www.mi.government.bg (03.2012).
5 2 www.nsi.bg
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едно лице. В таблица 2.2 са представени данни за паричните доходи на едно лице от
населението на страната, както и статистическа отчетност на индексите на реал-
ните доходи, тъй като последните дават по-добра представа за изменението на
дохода на населението и възможността за крайно потребление.

Таблица 2.2

Парични доходи на едно лице от населението на РБългария
за периода 2000–2011г.53

От данните в таблица 2.2 се вижда, че през периода 2000–2011 г. паричните
доходи на едно лице от населението отбелязват трайна тенденция на повишение в
номинална стойност, като от 1 274 лв. през 2000 г. нарастват на 3 714 лв. през 2011
г. Следва да се отбележи, че най-ниско е развитието на паричите доходи през 2010
г., когато представляват 100,1% спрямо 2009 г. (или прираст от 0,1%). Това е в
резултат на икономическата криза в страната. През останалите години на разглеж-
дания период се наблюдават по-високи стойности на развитие на паричните доходи
на едно лице, като през 2011 г. са 104,1% спрямо предходната 2010 г.

По-точна представа за състоянието на доходите на едно лице дава изследва-
нето им в съпоставим вид или това е изменението на реалните доходи. Тенденция-

година

Паричен доход на едно лице Индекс на реалните доходи на едно
лице

в лв. по текущи
цени

Темп на развитие
по текущи цени

( сп.п.год.=100, в %)

Базисен индекс
(2000г.=100, в %)

Верижен индекс
(сп.п.год.=100, в %)

2000 1274 - 100 -
2001 1328 104,2 94,0 94,0
2002 1512 113,9 111,0 118,7
2003 1658 109,7 116,3 104,8
2004 1833 110,6 118,3 101,7
2005 2031 110,8 118,4 100,1
2006 2342 115,3 121,5 102,7
2007 2831 120,9 130,9 107,7
2008 3368 119,0 131,4 100,4
2009 3566 105,9 134,8 102,6
2010 3568 100,1 130,0 96,4
2011 3714 104,1 * *

5 3 Статистически годишник 2011. София: НСИ, с. 140; Бюджети на домакинствата в Р България. София:
НСИ, 2008, с.45–49; www.nsi.bg (01.2013).

* Предстоящо публикуване.
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та на развитие на реалните доходи на едно лице показва като цяло ръст през пери-
ода 2000–2010 г., което е благоприятно за развитието на търговията. Изключение
от тази тененция показват два периода. Първият е 2001 г. спрямо 2000 г., с намаля-
ване на реалните доходи на едно лице с 6% и след това през 2010 г. спрямо 2009 г.,
с 3,6%.

В сравнение с равнището на доходите спрямо 2000 г., реалните доходи на едно
лице от населението на страната през целия изследван период нарастват, като най-
висок темп на развитие е отчетен през 2009 г. от 134,8% спрямо базисната 2000 г.

Тенденцията на развитие на паричните доходи на едно лице от населението по-
казва като цяло благоприятна среда за навлизане на чуждестранни вериги в Бълга-
рия, което е най-изразено в периода 2000–2008 г. По този начин в търговията се създават
все повече възможности за разширяване на формите на продажби и обслужване на
крайните потребители. Съществена роля за това имат франчайзинговите фирми, кои-
то също отбелязват ръст на потребителския пазар у нас след 2000 г.

Тенденцията на развитие на разходите на едно лице от населението на страна-
та следва тенденцията на динамичните промени в доходите на едно лице. Това е
така, защото доходите определят размера и състава на разходите, а главно от тях
зависи равнището, качеството и динамиката на потреблението. Данни за паричните
разходи на едно лице от населението на страната са представени в таблица 2.3.

Данните от таблица 2.3 показват, че паричният разход на едно лице от дома-
кинствата през 2011 г., в номинално изражение, е 3 429 лв. и е 2,8 пъти по-голям в
сравнение с 2000 г., когато размерът му е 1 241 лв. През 2010 г. се наблюдава
намаление на паричните разходи, когато представляват 98,7% спрямо 2009 г., което
е в резултат на намаляването на паричните доходи на едно лице и свиване на по-
треблението.

По отношение на структурата на разходите през 2000 г. и 2001 г. се наблюдава
най-висок относителен дял на разходите за храна, съответно от 44,1% на 44,9%.
През следващите години се наблюдава постепенно понижаване на този дял, като за
първи път достига стойност от 36,6% през 2008 г. През 2011 г. относителният дял на
разходите за храна в общия разход бележи най-ниска стойност от 36,2%.

В развитието на паричните доходи и паричните разходи на едно лице от на-
селението в България се очертават две основни тенденции. През периода 2000–
2008 г. тенденцията на развитие е благоприятна, което пряко влияе върху повишава-
нето на продажбите в търговията и обуславя перспективи за внедряването на съвре-
менни форми на търговия. В този период франчайзинговите компании заемат все
повече място на потребителския пазар у нас и поради това може да се приеме, че
нарастващите доходи и разходи на населението оказват благоприятно влияние върху
развитието на франчайзинга като форма на търговия.

Втората тенденция на развитие на паричните доходи и паричните разходи на
едно лице от населението е свързана с влиянието на икономическата криза от 2008
г., която обуславя свиване на крайното потребление. От една страна, това е небла-
гоприятно. От друга страна, търговията акумулира основна част от доходите на
населението и дори в условията на криза търговските фирми могат да разчитат на
продажби. При това положение може да се предположи, че потребителите ще пред-
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почитат стоки с гарантирано качество и на сравнително постоянни цени в условия-
та на криза. В това отношение предимство имат франчайзинговите компании, пора-
ди утвърдения стандарт на предлаганите стоки и обслужване на крайните потреби-
тели.

Фактори, които оказват съществено влияние върху развитието на франчайзн-
га в България, са направените инвестиции, както и достъпът до кредитния ресурс,
тъй като са свързани с модернизация на търговията и нейната материално-техни-
ческа база. Данни за състоянието на направените инвестиции в България са отра-
зени в таблица 2.4.

Данните в таблица 2.4 показват нарастване на инвестициите за периода 2000–
2008 г., като от 5 409,4 млн. лв. през 2000 г. достигат до 29 424,2 млн. лв. през 2008
г., след което намаляват. През 2011 г. инвестициите в ДМА спадат на 16 749,4 млн.
лв. Тази тенденция се наблюдава и при инвестициите в дълготрайни материални
активи в сектор търговия. За сметка на това обаче все повече нараства делът на
инвестициите в търговския сектор. Те достигат до 24 % от общия им обем през
2010 г. и с това бележат най-висок процент през целия изследван период.

 През периода 2000–2007 г. търговията заема около 14–16% от общия обем
инвестиции в дълготрайни материални активи в страната, а следващите години
(2008–2011 г.) над 20%. Общият обем на инвестициите за периода 2000–2008 г.
нараства 5,4 пъти, а в търговията инвестициите в дълготрайни материални активи
нарастват 8,7 пъти, т.е. те се развиват с по-високи темпове. Това показва съще-
ствено увеличаване на този ресурс в търговията, което е благоприятно за внедря-
ването и използването на все по-нови и модерни форми на продажби и обслужване
на крайните потребители.

Нарастването на дълготрайните материални активи обуславя количественото
нарастване и повишаване на равнището на концентрация в търговската мрежа на
дребно, чрез изграждането на нови търговски обекти. През периода 2000–2011 г.
броят на магазините за продажби на дребно е нараснал от 98 192 бр. през 2000 г. 56

на 132 304 бр. през 2011 г. 57.
Изграждат се търговски обекти от модерен формат като молове, супермар-

кети, хипермаркети и др., което предпоставя развитие на материално-техническа
база и модернизация на инфраструктурата в търговията. В действителност след
2006 г., с изграждането и откриването на първите молове в София и през 2008 г. във
Варна, се разширява пазарното присъствие на франчайзиговата форма на търговия
у нас. Там се предлагат утвърдени търговски марки чрез франчайзинг от чуждес-
транни и/или български предприемачи.

Съществено въздействие върху развитието на франчайзинга в България оказ-
ва достъпът до кредитен ресурс. От една страна, банковите кредити предпоставят
възможности за развитие на фирмите чрез корпоративното кредитиране. От друга
страна, кредитният ресурс осигурява по-широка основа за потребление на крайни-
те потребители чрез потребителското кредитиране.

5 6 Статистически справочник 2004. София: НСИ, с. 184.
5 7 www.nsi.bg (02.2013).



240

Тенденциите на развитие на кредитите, отпускани в търговията и на домакин-
ствата в България, са посочени в таблица 2.5.

Таблица 2.5

Кредити в сектор „Търговия и ремонт на автомобили”
и на домакинствата в Р България през периода 2007–2011 г.58

От данните в таблица 2.5 се вижда, че има ръст на отпуснатите банкови кре-
дити в периода 2007–2009 г., което е благоприятна предпоставка за разширяване на
търговията и повишаване на крайното потребление. След този период, под влияние
на икономическата криза, се наблюдава съществено ограничаване на кредитната
активност на фирмите и домакинствата в България.

По данни на БНБ, 33,5 млрд. лева е общият обем на кредитите, които са от-
пуснати на фирмите към края на 2011 г. Най-голям е делът на заемите в сектора на
търговията и ремонта на автомобили, който възлиза на 10,5 млрд. лв. Както се
вижда от таблица 2.5, най-голям е растежът на кредитите през 2008 г., с 23,9%
спрямо 2007 г. През следващите години растежът е минимален, но не е отрицате-
лен, за разлика от очертаната тенденция при кредитите, изтеглени от домакинства-
та в България.

През 2011 г. 18,9 млрд. лева е общият размер на кредитите, които са изтеглени
от домакинствата. Това е с 0,4% по-малко в сравнение с предходната година. От-
рицателен темп се наблюдава и през 2010 г. с минус 0,8% спрямо 2009 г.

Структурата на отпуснатите кредити по икономическите сектори показва, че
търговският сектор има благоприятни условия за развитие, тъй като там се разпре-
делят най-много заеми, както е показано на графика 2.1.

към 31.12 2007 2008 2009 2010 2011
Търговия хил.лв. 8 020 580 9 936 480 9 994 899 10 195 443 10 523 706
Верижен индекс

(сп.пр.год.=100,%) - 23,9 0,6 2,0 3,2

Домакинства
хил. лв. 13 779 275 18 093 581 19 142 058 18 987 052 18 902 160

Верижен индекс
(сп.пр.год.=100,%) - 31,3 5,8 -0,8 -0,4

5 8 www.bnb.bg (10.2012).
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Източник: БНБ.

Графика 2.1

Към декември 2011 г. общият размер на кредитите, отпуснати на компаниите
от търговските браншове, възлиза на 10,5 млрд. лева. Това показва потенциална
възможност за развитие на търговията и разширяване на перспективите за функци-
онирането на търговските фирми на франчайзингов принцип.

В обобщение на разгледаните фактори на икономическата среда в България
може да се каже, че през периода 2000–2008 г. се наблюдават благоприятни възмож-
ности за разширяване на търговията. Франчайзингът като съвременна форма на
търговия е „използвал” успешно тенденциите в развитието на националната иконо-
мика. Това се потвърждава и от очертаната тенденция на развитие на франчайзин-
говия пазар в България, който е изследван в следващата глава на разработката.

В годините след 2008 г. икономиката на страната е в криза. Това оказва не-
благоприятно влияние върху всички сектори. При развитието на франчазинговите
фирми в този период се наблюдават също някои неблагоприятни ефекти като зак-
риване на франчайзингови обекти, оттегляне на действащи франчайзополучатели,
намаляване на продажбите в обектите, работещи на този принцип и др. Въпреки
това, според проучване на Франчайзинг БГ спадът на продажбите в компании на
предприемачи, които работят на франчайзинг у нас, е по-малък (средно от 10% до
35% от оборота) от този при независимите търговци от техния бранш, които не
работят на франчайзинг, където спадът е между 50% и 70%59. Основна причина за
това е фактът, че франчайзинговите компаниите работят под по-известна марка,
предлагат продукти със стандартизирано качество и сравнително постоянни цени,
като по този начин формират по-висока степен на доверие и лоялност у клиентите.

2.2. Международни фактори

Развитието на франчайзинга в България е значително повлияно от повишава-
нето на ролята на международната търговия. Заедно с това, през 2007 г. страната
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5 9 www.franchising.bg
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ни е приета в структурата на Европейския съюз, което обуславя също благоприят-
ни условия за по-ускорено навлизане на чуждестранни вериги у нас, включително и
франчайзингови. Поради това развитието на франчайзинга в България следва да се
разглежда и като резултат от влиянието на редица фактори, свързани с присъстви-
ето на страната ни в международен аспект.

Влиянието на международните фактори върху развитието на франчайзинга у
нас може да се разгледа на широка основа. За целите на настоящата разработка
влиянието на международните фактори е сведено до следните няколко по-важни
аспекта:

- Разширяване на международната търговия в България в годините след 2000 г.
- Присъединяването на страната ни към Европейския съюз през 2007 г.
- Най-ниски данъци в региона на Балканите и относително ниските заплати в

България.
В България след 2000 г. навлизат световно популярни вериги в търговията на

дребно. Това обуславя динамични промени в търговския сектор. Повишават се
процесите на специализация и концентрация на търговската мрежа на дребно, а
заедно със стабилизирането на националната икономика, ръстът на инвестициите и
потребителските доходи през периода 2000–2008 г. се създават благоприятни усло-
вия за навлизането на чуждестранни франчайзингови вериги у нас.

От друга страна, кризата след 2008 г. и свитото потребление в световен ма-
щаб поставят предизвикателства пред глобалните вериги да се борят за всеки по-
тенциален клиент. Търсенето на нови търговски зони с потенциал за нарастване на
обема на продажбите и разширяване на пазарния дял е основно средство в конку-
рентна борба между големите търговски вериги. Една от формите на пазарно раз-
ширяване на търговските вериги на международно ниво е франчайзингът.

Франчайзингът в България започва да се развива от чуждестранни фирми. В
резултат на това страната ни разширява участието си на международния пазар и
има достъп до нови методи и форми на бизнес развитие. България започва да при-
влича интереса на много международни вериги, които търсят възможности за екс-
панзия и международно позициониране. Така през 1994 г. у нас навлизат първите
франчайзингови формати на ресторантьорските вериги McDonald’s, KFC и Pizza
Hut, а също и рент-а-карите на Hertz. В търговията на дребно франчайзингът е
използван основно от веригата за канцеларски консумативи Office One Superstore,
а при бързооборотните стоки най-напред по унгарски модел се развива търговска
верига ЦБA.

Разширяването на международната търговия в България е свързано с навли-
зането на големи търговски вериги в различни браншове.

На първо място, развитие у нас получават веригите в сектора на бързообо-
ротните стоки. В страната навлизат международни вериги като:

- Търговска верига Метро Кеш енд Кери България – компанията започва
търговска дейност през 1999 г. в София и Пловдив. В стратегията за разши-
ряване на пазарно присъствие на веригата успешно се използва франчай-
зинг. Малките обекти, с които германската търговска верига работи, се
наричат Моят магазин и са над 1000 към края на 2011 г.
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- Търговска верига БИЛЛА БЪЛГАРИЯ – за България експанзията на верига-
та започва през 2000 г. В момента веригата има 85 магазина на територията
на цялата страна и планира да развие франчайзингова мрежа в страната.

- Търговска верига ЦБA – най-голямата българска търговска верига супер-
маркети. Собствениците са икономически независими един от друг, само
част от снабдяването и маркетинга е обща. Във веригата има обекти, кои-
то са отдадени на франчайзинг.

- Големите търговските обекти от типа дискаунт (магазини, предлагащи стоки
на най-ниски цени) като Penny Market, Lidl, които са в сектора на хард
дискаунтърите и Kaufland, Carrefour (софт дискаунтъри) се появяват на
българския пазар след 2006 г.

На примера на тези световно известни вериги супермаркети, у нас се разви-
ват и някои български. Например търговска верига Фантастико, която е основана
през 1991 г. в гр. София. Там функционират 35 супермаркета, а в края на 2006 г.
Фантастико открива първия си обект извън столицата в гр. Кюстендил.

Друг пример е търговска верига Пикадили, която е основана през 1995 г. във
Варна. Компанията разширява пазарното си присъствие на територията на страна-
та, като в момента разполага с 25 супермаркета Пикадили и 22 удобни магазина
Пикадили Дейли. През 2011 г. компанията става част от белгийската Делез Груп,
а преди това през 2007 г. веригата е собственост на водещата сръбска компания
Делта Макси. Понастоящем търговска верига Пикадили е разкрила един търгов-
ски обект на франчайзинг в гр. Габрово.

Сред посочените от Българската агенция за инвестиции, в списъка на „големи
инвеститори в България”60, са компаниите Kaufland, Metro, Eurobilla, Carrefour и
Lidl. Това потвърждава значимостта на навлезлите международни вериги за бързо-
оборотни стоки в България и влиянието им върху подобряване на инфраструктура-
та в търговията и осъществяването на продажбите на дребно.

На второ място, у нас експанзия получават големи вериги в нехранител-
ния сектор като:

- Търговска верига Мr. Bricolage е позната от 2000 г. в България. В момента
веригата има над 10 хипермаркета на територията на цялата страна и се
развива на франчайзингов принцип. Интересен факт е, че през 2000 г. с от-
криването на Мr.Bricolage в гр. София започва териториалната експанзия
на компанията на Балканския полуостров, като франчайзинговите права за
региона са дадени от френската компания на български предприемач.

- Търговска верига Praktiker навлиза на българския пазар през 2004 г., а през
2006 г. се разширява и достига до 9 обекта, разположени в големите градо-
ве на страната.

- Търговска верига Техномаркет – има 60 магазина в България и участва на
международния пазар с повече от общо 60 обекта в Сърбия, Косово, Хърват-
ска, Черна Гора, Македония и Босна.

- Търговска верига Технополис – е разработила 27 хипермаркета в 22 голе-
ми града на България.

6 0 www.investbg.government.bg (03.2013).
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- Търговска верига Зора – във фирмата функционират 34 търговски обекта,
от които 25 хипермаркета, 6 магазина и 3 локални складови бази.

Развитието на тези търговски вериги довежда до пазарна промяна в Бълга-
рия. Продажбите както на бързооборотните стоки, така и на нехранителните стоки,
се изместват от малките магазини към големите търговски вериги.

На следващо място, разширяването на международната търговия в България
е свързано с развитието на франчайзинга, като последователи на този принцип са
редица български фирми.

В таблици 2.6 и 2.7 е посочена информация за някои от водещите чуждестран-
ни и български фирми, които са франчайзодатели в нашата страна.

Таблица 2.6

Навлизане на чуждестранни франчайзодатели
в България по периоди

От проучените по-горе чуждестранни франчайзодатели в България се вижда, че
по-голямата част от тях се появяват на нашия пазар основно след 2000 г. Останалите,
които започват да функционират през 90-те години у нас, получават по-съществено
развитие също в годините след 2000 г., като непрекъснато се увеличава техният брой.

Заедно с посочените по-горе франчайзингови фирми в България, през 2006 г.
навлиза „първа модна вълна” от около 30 нови модни марки, което е във връзка с
изграждането на двата мола в София през същата година. Развитието им е основно
под формата на франчайзинг и по-точно мастерфранчайзинг, осъществен чрез фран-
чайзополучатели на тези марки в Турция и Гърция. 

При мастерфранчайзинга отношенията между франчайзодателя и франчайзопо-
лучателя са свързани с международна експанзия на голяма франчайзингова компания.

Мастерфранчайзополучател купува правата и се задължава да развие фран-
чайзингова концепция на територията, която франчайзодателят му е предоставил. От

1990-1999 г. След 2000 г.
McDonald’s Fornetti Bulgaria Manpower
KFC Subway Berlitz
Pizza Hut Dunkin Donuts General Nutrition Corporation
Burger King Costa Cafe Mathnasium
Hertz rent a car Starbucks Helen Doron Early English
Coca-Cola Мr.Bricolage Reader's Digest
Office One Superstore Ромстал България National Geographic
Метро Кеш & Кери REMAX Bulgaria IKEA

ERA Bulgaria Century 21
Best Western Hotels Holiday Inn
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своя страна, мастерфранчайзополучателят сегментира определената територия
(държава или регион) и продава франчайзинговите права на отделни франчайзополу-
чатели, които най-често са местни предприемачи. Обикновено мастерфранчайзопо-
лучателят не реализира самостоятелно франчайзинговата концепция на компанията.
Той е бизнес ниво в структурата на франчайзинговата верига, което осигурява нейно-
то развитие61. Например за територията на България може да има един мастерфран-
чайзополучател на известна международна верига, а той, от своя страна, да сключи
договори с местни франчайзополучатели за по-големите градове в страната.

Чрез мастерфранчайзинг у нас навлизат марките Marks&Spencer, Guy
Laroche, Intersport и др. чрез представителства в Гърция. Наблюдава се засилено
присъствие на марки от Израел (Cassidi, Fox) и Турция (Madoc, Altinbash,
Pasabahce, Adidas). Има и няколко български франчайзополучатели на правата
върху марки като Esprit, Kookai, French Connection, Benetton,
Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Marc Jacobs, Givenchy и др.

През първата половина на 2010 г. навлиза „втора модна вълна” на световноиз-
вестни модни компании отново чрез франчайзинг. Тогава на българския пазар се
развиват марки като Peek & Cloppenburg, Gap и Inditex с петте бранда – Zara,
Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, както и магазини на Humanic,
Reserved, Sephora.

По-голяма част от посочените компании се развиват в България чрез мастер-
франчайзинг, което ограничава възможността на български предприемачи за пряко
сключване на договори с чуждестранни компании, които предлагат бизнес на фран-
чайзинг. В резултат на това българските франчайзополучатели са поставени в по-
неблагоприятна позиция от гледна точка на възможността за преки връзки с фран-
чайзодателя, ограничаване на възможността за пазарно разширяване, повишаване
на печалбата, натрупване на повече професионален опит и други ефекти, които са в
полза на мастерфранчайзодателя.

Под влияние на чуждестранните франчайзингови вериги, които се развиват на
нашия пазар, се наблюдава все по-засилен интерес и от страна на български пред-
приемачи в тази област. В таблица 2.7 са посочени някои от българските франчай-
зодатели.

Таблица 2.7

Български фирми, предлагащи франчайзингов бизнес

Еврофутбол Лукойл България Ендо-мед
Адрес ЦБА България ООД Санита
Пропърти Мениджмънт БГ Happy Хенди
Еконт Експрес Сладкарници Неделя Лагард
Second Hand Mania Чичо Хранко Дон Домат

6 1 Burns, P., J. Dewhurst. Small business and entrepreneurship. (Second Edition). London: Macmillan
Press, 1996, р. 226.
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Посочените български фирми се развиват като франчайзодатели основно след
2000 г., което отново подчертава съвременния характер на франчайзинга като фор-
ма на търговия в нашата страна. В чужбина българският франчайзинг все още не е
добре разработен. Известни са някои фирми като верига магазини Мания с обекти
в Румъния, магазините за козметика Рефан, компанията за недвижими имоти Ад-
рес, пощенският оператор Еконт, който също успешно работи в Румъния и др.

На следващо място, от групата на международните фактори, които оказват
благоприятно влияние върху развитието на международната търговия в България,
е присъединяването на страната ни към Европейския съюз през 2007 г. В резултат
на това се улеснява развитието на международната търговия и се открива реална
възможност за увеличаване на чуждестранните инвестиции в България чрез навли-
зането на международни търговски вериги, една част от които са франчайзингови.

В действителност франчайзиновият пазар получава по-широко развитие в стра-
ната чрез увеличаване на броя на обектите след 2007 г., както е посочено по-долу
в таблица 2.8.

Друга предпоставка, която е привлекателна за чуждестранните фирми да разви-
ват бизнес у нас, са благоприятните данъци и конкурентните нива на работна заплата.

В България през 2007 г. влиза в сила Закон за корпоративното подоходно
облагане. Данъчната ставка на корпоративния данък е намалена от 15% на 10%62,
с което нашата страна се нарежда сред държавите-членки на Европейския съюз с
най-ниски корпоративни данъци.

През 2008 г. е въведен пропорционален режим на облагане на доходите на
физическите лица и единна ставка от 10%63, което води до увеличаване на разпола-
гаемите доходи на населението. Други предимства са две годишна амортизация на
компютрите, като данъчни амортизируеми активи на предприятието64, 5% данък
върху дивидента65, без валутен риск и фиксиран курс на лева към еврото.

От друга страна, работната заплата в България е най-ниска в рамките на
Европейския съюз. Така чуждестранните фирми си осигуряват евтина работна ръка,
което също е благоприятно. За сравнение може да се посочи, че през 2011 г. в
България минималната работна заплата е 123 евро (през 2012 г. – 150 евро), с което
се нарежда на последно място в Европейския съюз. Страната ни е в групата на
Румъния, Литва, Естония, Латвия, Унгария, Словакия, Чешката република, Полша,
където минималната работна заплата е между 100 и 400 евро на месец. Най-висо-
ка е минималната работна заплата в Люксембург – 1 758 евро, над 1000 евро е
минималната работна заплата в Холандия, Франция, Ирландия, Белгия и др.66

2.3. Географското положение на България

На трето място, като фактор, който оказва влияние върху развитието на фран-
чайзинга у нас, е географското положение на България. Влиянието на този фактор е

6 2 Закон за корпоративното подоходно облагане. 2013, чл. 20. //Обн. ДВ, бр. 105, 22.12.2006.
6 3 Закон за данъците върху доходите на физическите лица. 2013, чл. 48, ал. 1. //Обн. ДВ, бр. 95, 11.12.2006.
6 4 Закон за корпоративното подоходно облагане. 2013, чл. 55, ал. 2. //Обн. ДВ, бр. 105, 22.12.2006.
6 5 Закон за данъците върху доходите на физическите лица. 2013, чл. 46, ал. 3. //Обн. ДВ, бр. 95, 24.11.2006.
6 6 По данни на Евростат (08.2011).
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с двустранно значение. От една страна, географското положение на България създава
възможности за навлизане и разширяване на международния франчайзинг, а от друга
страна, предопределя някои ограничения за развитие на местните предприемачи,
желаещи да закупят франчайзинг.

Географското положение на страната ни оформя търговски мост между Евро-
па и Близкия изток. Това придава значително търговско значение и потенциал на
българския пазар за развитие на търговска дейност на франчайзингов принцип.
Климатът и релефът на страната благоприятстват възможности за развитие на
франчайзинг в сферата на туризма и спа услугите.

Заедно с благоприятното географско положение на България, следва да се
има предвид и това, че тя се разглежда от чуждестранните инвеститори като част
от страните на Балканския полуостров. Поради това икономическата обстановка
на целия регион също оказва влияние върху избора на чуждестранните вериги да се
развиват у нас.

Регионът на Балканите е малък и най-често той се разглежда като единна
концепция за развитието на дадена чуждестранна верига. Поради това значителна
част от чуждестранния франчайзинг у нас се развива на базата на мастерфранчай-
зинга, правата на който се отдават на едно лице за целия Балкански регион. Най-
често това са чуждестранни лица за България и по този начин се ограничава
възможността на местните франчайзополучатели да участват и да се развиват на
по-високи равнища в системата на международния франчайзинг.

В заключение на направеното изследване на предпоставките и факторите, ко-
ито оказват влияние върху състоянието и развитието на франчайзинга може да се
обобщи следното:

Първо. Изследваните три групи фактори – икономическа среда в страната,
международни фактори и географско положение на България са благоприятни за раз-
витието на франчайзинга, което е добре изразено в годините между 2000 г. и 2008 г.

Второ. Развитието на франчайзинговите фирми в България обуславя редица
благоприятни икономически и социални ефекти и ги прави перспективни в бъдеще.
Това изисква проучването на франчайзинговия пазар у нас и го прави значим обект
на изследване.

Глава трета

ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
В РАЗВИТИЕТО НА ФРАНЧАЙЗИНГА В БЪЛГАРИЯ

3.1. Основни тенденции в развитието на франчайзинга

За целите на настоящата разработка е направено изследване на франчайзин-
говия пазар в България през периода 2007–2012 г. В помощ на това са използвани
данни, посочени на сайта на компания Франчайзинг БГ, където има оповестено
маркетингово проучване на франчайзинговите фирми в страната. Авторът на на-
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стоящата разработка се разграничава от изследванията на компания Франчайзинг
БГ, като е използвал единствено обективна информация, която се отнася до следното:

- броят на франчайзодателите в България;
- броят на откритите търговски обекти чрез закупуване на франчайзинг в

България;
- броят на разкритите работни места в България, осигурени от франчайзин-

гови компании;
- типове кандидати, желаещи да развиват франчайзинг в България.
Развитието на франчайзинга в България е резултат от комплексното влияние

на редица предпоставки и фактори, които са разгледани в изложението по-напред.
Очертават се следните няколко основни тенденции, които показват действителното
състояние на франчайзинговия пазар в България и неговите възможности за разви-
тие, като съвременна форма на организация на търговията.

На първо място по отношение на броя на франчайзодателите в България се
наблюдава нарастване на франчайзинговия пазар. По данни на Франчайзинг БГ от
края на 2007 г. до 2010 г. броят на компаниите, предлагащи франчайзинг у нас, се е
увеличил четири пъти. През 2008 г. са отчетени 53 франчайзодателя, като броят им
нараства на 87 през 2009 г. и 198 през 2010 г. От изследваните 198 франчайзодатели
през 2010 г. 64 % са български компании, като 72% от тях функционират на пазара
повече от пет години.

През месец май на 2012 г. от Франчайзинг БГ са представени 146 франчайзо-
датели, като са отчетени 92 компании от тях, които разполагат с работещи фран-
чайзингови вериги и предлагат на български предприемачи да започнат свой биз-
нес на франчайзингов принцип.

Отчетените данни показват тенденция на нарастване на интереса на фран-
чайзодателите към разширяване на бизнеса, въпреки че през 2012 г. се наблюдава
отказ на желаещите да търсят франчайзингови партньори. Това се потвърждава и
от изменението на броя на обектите, работещи на франчайзинг в България, като
през 2011 г. се наблюдава отрицателен темп.

От данните в таблица 3.1 се вижда, че периодът 2007–2012 г. се характеризи-
ра като цяло с нарастване на броя на обектите, работещи на франчайзинг в Бълга-
рия. Към средата на 2012 г. работят 3 368 франчайзингови обекта, докато през 2007
г. броят на същите е 776. Най-широко разпространен е франчайзингът в хранител-
ния бранш.

Изчисляването на верижните темповете на изменение на броя на франчайзин-
говите обекти през периода 2007–2012 г. показва най-съществен ръст в броя на
новооткритите франчайзингови обекти през 2008 г., с над 90% спрямо предходната
2007 г. (почти два пъти повече). Това показва действителен предприемачески инте-
рес към развитие на франчайзинга в България. През целия изследван период е от-
белязан единствено спад от 1,7% в броя на работещите обекти на франчайзинг
през 2011 г. спрямо 2010 г. Това е в резултат на закриването на малки обекти, рабо-
тещи на франчайзингов принцип, които не изискват големи инвестиции и са повлия-
ни от финансово-икономическата криза в страната.
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Таблица 3.1

Състояние и развитие на обектите, работещи на франчайзинг
в България през периода 2007–2012 г.

Нарасналият интерес на предприемачи към разработването на франчайзинга
в България се доказва и от отчета на Франчайзинг БГ, че до средата на 2012 г.
собствените обекти на франчайзодателите представляват само 16% от всички ра-
ботещи, а останалите 84% са собственост на франчайзополучатели. От друга стра-
на, въпреки навлизането на световни франчайзодатели в България, 56% от всички
предлагани франчайзинги са на български компании, най-популярните сред които са
на търговска верига Happy, Еврофутбол, Second Hand Mania, Дон Домат, Не-
деля, Econt и др.71

Благоприятната тенденция на развитие на франчайзинговия пазар у нас проли-
чава и от направеното сравнение между темповете на развитие на франчайзинго-
вите обекти, спрямо темповете на развитие на броя на магазините за продажба на
дребно.

От изчисленията се вижда, че франчайзинговите обекти се развиват със съще-
ствено по-високи темповете от тези на общия брой на магазините в търговската
мрежа на дребно в страната. През 2012 г. обектите на франчайзинг са отбелязали
ръст от 16% спрямо 2011 г., докато средно в търговската мрежа на дребно този
ръст е около 5% през целия изследван период. Има основание да се твърди, че
ръстът в броя на франчайзинговите обекти се дължи предимно на развитието на
малкия франчайзингов бизнес. Показателно за това е развитието на следните фран-
чайзингови вериги у нас:

Година
Брой

франчайзингови
обекти67

Верижен темп на
изменение на

франчайзинговите
обекти

(в %)68

Брой
магазини за
продажба на

дребно69

Верижен темп на
изменение на магазините

за продажба на дребно
(в %)70

2007 776 - 109 691 -
2008 1 478 190,5 111 370 101,5
2009 2 211 149,6 121 039 108,7
2010 2 954 133,6 130 102 107,5
2011 2 903 98,3 132 304 101,7
2012 3 368 116,0 * -

6 7 www.franchising.bg
6 8 По изчисления на автора.
6 9 www.nsi.bg
7 0 По изчисления на автора.
* Предстоящо отчитане на данни за 2012 г.
7 1 www.franchising.bg
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- търговска верига Моят магазин включва над 1000 обекта;
- Еврофутбол е с над 800 пункта;
- търговска верига Fornetti е с близо 350 обекта.
Само тези три франчайзодателя формират над 60% от франчайзинговия биз-

нес у нас по показателя брой търговски обекти през 2012 г. Това дава основание
обективно да се очертае един от проблемите на франчайзинга в България. Той е
свързан с интензивно разрастване на малкия франчайзингов бизнес, който е по-
уязвим на конкуренцията, а икономическите и социалните ефекти от неговото раз-
витие са по-несигурни в дългосрочен аспект.

От друга страна, териториалната експанзия на франчайзинговия бизнес у нас
съдейства за нарастване на концентрацията на търговската мрежа на дребно чрез
увеличаване на броя на франчайзинговите обекти, както е посочено по-горе в таб-
лица 3.1. Това е благоприятно за развитието на търговската мрежа на дребно, но
трябва да се има предвид, че подобни обекти не създават условия за повишаване
на тяхната мощност.

Заедно с увеличаването на броя на франчайзинговите обекти, нарастват търгов-
ските площи и броя на заетите лица в тях. Компания Франчайзинг БГ разполага с
отчетност за броя на заетите лица във франчайзинговите обекти за периода 2009–
2010 г., която е обобщена и посочена в таблица 3.2.

Таблица 3.2

Данни за заетостта във франчайзингов бизнес в България
през периода 2009–2010 г.72

Данните от таблицата показват увеличаване на броя на работните места от 5
670 на 7 980 или с над 40%, а на заетите лица от 8 000 на 9 500, което е с близо 20%
ръст през 2010 г. спрямо 2009 г. Или работните места се развиват с два пъти по-
бързи темпове от тези на заетите в тях лица. Освен това средно на едно работно
място се пада по 1,2 заети лицa, а на един търговски обект средно по четирима души
през 2009 г. и по трима през 2010 г., т.е. намаляват. Това се дължи на бързото откри-
ване на малки обекти (с малки търговски площи), работещи на франчайзинг, и показ-
ва все още недостатъчно равнище на концентрация. Основание за това твърдение
дава и сравнението между средния брой на заетите лица в един франчайзингов обект
спрямо средния брой на заетите в един магазин от търговската мрежа на дребно,
където се падат средно около 4–5 души, т.е. концентрацията при франчайзинга е под
средното равнище за страната на база брой заети лица на един търговски обект.

Година Брой работни
места

Брой заети
лица

Брой
франчайзингови

обекти

Заети лица на един
франчайзингов

обект
2009 5670 8000 2211 4
2010 7980 9500 2954 3

7 2 www.franchising.bg
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Изследването на равнището на концентрация на франчайзинговия пазар дава
възможност да бъде изчислен още един показател: среден брой търговски обекти,
които се падат на един франчайзодател. Този показател ще даде информация за
степента на уедряване на франчайзинговия бизнес.

През 2012 г. по данни на Франчайзинг БГ средно на един франчайзодател в
България се падат по 28,4 обекта, което не е малко, но обектите са с малки търгов-
ски площи и това показва не високо равнище на уедряване на франчайзинговия
бизнес. Това се дължи на развитието на няколко големи търговски вериги в Бълга-
рия, които формират големия брой франчайзингови обекти с малки търговски пло-
щи и малък брой заети в тях лица, както е посочено по-горе.

Тенденцията на по-широко развитие на малкия франчайзингов бизнес в Бълга-
рия се подчертава и от типовете кандидати, желаещи да развиват франчайзинг. По
данни на компания Франчайзинг БГ през 2010 г. повечето от кандидатите са дей-
стващи предприемачи на пазара, като се оформят следните няколко типа:

- предприемачи без бизнес опит – 42%;
- предприемачи, които желаят да започнат допълнителен бизнес – 31%;
- предприемачи след бизнес неуспех – 19%;
- предприемачи, търсещи конверсионен франчайзинг – 8%.
Тези данни показват висок процент на предприемачите без бизнес опит и тези

след бизнес неуспех, което дава основание да се предположи, че малкият франчай-
зингов бизнес е с по-голяма потенциална възможност за развитие у нас. Може да
се очаква останалите кандидати да се преквалифицират и насочат към голям биз-
нес, който изисква висока първоначална инвестиция.

Така на базата на направения анализ, по отделни страни на франчайзинговия
пазар в България, може да се обобщи, че франчайзигът се характеризира с благо-
приятна тенденция на развитие. Има действителен предприемачески интерес към
разработването на франчайзинг в България както от страна на чуждестранни фран-
чайзодатели, така и от страна на местни фирми, което също е благоприятно. Дока-
зателство за това е почти непрекъснатият ръст на броя на франчайзинговите обек-
ти, както и на търговските площи и заетите лица в тях.

3.2. Проблеми в развитието на франчайзинга

Очертават се няколко значими проблема в развитието на франчайзинга.
На първо място следва да се отбележи, че в България има благоприятни пред-

поставки за развитието на търговията на франчайзингов принцип, но основен про-
блем е непознаването и недостатъчната популярност на принципите на франчай-
зинга сред бизнес активното население в страната.

Друг проблем е, че развитието на големия франчайзингов бизнес в България е
съсредоточен в няколко вериги, които функционират под контрола на представител-
ства извън нашата страна. Най-често това са предприемачи от Турция и Гърция,
които имат правата за развитие на конкретен франчайзингов бизнес чрез мастерф-
ранчайзинг на територията на България, дори и на територията на целия Балкански
полуостров. В резултат на това българските франчайзополучатели са поставени в
по-неблагоприятна позиция, от гледна точка на възможността за прякото им учас-
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тие в системата на международния франчайзинг като мастерфранчайзополучате-
ли.

Проблем е също, че след 2008 г. се очертава забавен темп на развитие на
франчайзинга у нас в резултат на финансово-икономическата криза.

По данни на Франчайзинг БГ през 2010 г. се наблюдава реално отпадане на
франчайзополучатели в България (7,6%), което обяснява последващото закриване
на франчайзингови обекти през 2011 г. и отрицателния им темп на изменение с
минус 1,7% спрямо предходната година (вж. таблица 3.1). Една от основните при-
чини за това е намалялата покупателна способност на крайните потребители през
2010 г., поради задържане на паричните доходи на населението и свиване на по-
треблението, както е отбелязано в таблица 1.2. Освен това българският потреби-
телски пазар е с ограничен паричен потенциал и висока концентрация на платежос-
пособното население в големите градове. Поради това може да се очаква компа-
ниите, които ще навлизат в България, да имат повече трудности при пазарно пози-
циониране. Като водещо предимство, в конкурентната борба за спечелване и задъ-
ржане на клиентите, се очертава доказаната търговска марка на фирмите, които
предлагат стандартизирано качество на стоките и услугите на сравнително посто-
янни цени. Франчайзингът дава възможност за постигане на такива конкурентни
предимства, поради прилагането на стандартизирани операции и процедури, както и
използването на единни методи на работа във всички области на франчайзинговия
бизнес. Това увеличава шансовете му за успешно позициониране на българския
пазар и в перспектива може да се очаква по-широко пазарно присъствие на фран-
чайзинга като форма на организация на търговията.

3.3. Перспективи в развитието на франчайзинга

От гледна точка на перспективите на развитие на франчайзинга у нас може да
се приеме, че най-голяма възможност за това предоставя хранителният сектор, в
т.ч. ресторантьорството и бързото хранене. Основание за това дават данните от
Националния статистически институт, които показват постоянна тенденция на ви-
сок относителен дял в бюджета на домакинствата на разходите за храна у нас,
както е посочено в таблица 1.3.

С успешен опит в развитието на франчайзинга са познатите у нас ресторанть-
орски вериги – McDonald’s, KFC, Dunkin’ Donuts, Pizza Hut, Subway. Навлизане-
то на тези вериги в България показва принципно нов начин на хранене и обслужване
на крайните потребители. На базата на възприетия чуждестранен опит в тази об-
ласт се развиват и български предприемачи, които също започват да предлагат
бизнеса си на франчайзинг. По-известни, и с успешно развитие, са ресторанти Happy,
пицарии Дон Домат, сладкарници Неделя.

Проблем в разширяването на франчайзинга в ресторантьорския бранш са тра-
диционните навици в потреблението на храна. В България местното население е с
трайни предпочитания към особеностите на българското хранене и потребление на
хранителни стоки. Поради това може да се каже, че навлизането на франчайзинго-
ви вериги, предлагащи ориенталска, средиземноморска, италианска и др. кухня ще
имат по-ограничено търсене. Успешното позициониране на този бизнес следва да
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бъде съобразен с начина на живот в България, както и с вкуса, и с желанията на
българските потребители. Следва да се има предвид и заплахата от намаляване на
интереса към предлагането на нови хранителни продукти. Освен това, потреблени-
ето на храна има реални граници, което също ограничава възможността от нара-
стване на обектите от хранителния бранш.

Перспективи за развитие на франчайзингов принцип има и в следните няколко
сектора: аптеки и дрогерии; бензиностанции с изградени към тях магазини.

По данни на компания Франчайзинг БГ на нашия пазар има неразработени
франчайзингови пазарни ниши, главно в сферата на услугите като химическо чисте-
не, ремонти по домовете, детски занимални, счетоводни къщи, фризьорство и т.н.

По-ограниченото развитие на франчайзинга в сферата на модата, козметика-
та, фризьорството и спа услугите може да се обясни както с липсата на изградени
навици в потреблението на тези услуги, така и поради приоритетното потребление
на хранителни стоки у нас. Подобни са причините и за ограниченото търсене на
услуги като ремонти по домовете и детски занимални.

Данните за броя на фирмите от малкия бизнес в България през 2012 г.73, които
са 325 566 микрофирми (92,1%) и 22 834 малки фирми (6,5%), очертават намалена
потребност от използването на специализирани счетоводни услуги. Това, от своя
страна, ограничава възможностите за развитието на големи счетоводно-финансо-
ви къщи на франчайзингов принцип.

Поради това може да се каже, че развитието на по-горе посочените като не-
разработени франчайзингови ниши, е по-скоро неперспективно на нашия пазар. По-
добни франчайзингови обекти могат да разчитат на повече успех, ако са територи-
ално концентрирани в най-големите градове на страната като София, Варна, Плов-
див, Бургас. При това се изисква и подходяща концепция за конкурентно позициони-
ране на франчайзинговия продукт.

В обобщение на изследването следва да се отбележи, че най-съществен ръст на
франчайзинга у нас се наблюдава в периода между 2007–2010 г., но основно развитието
му е за сметка на нарастването на малкия бизнес. Това обуславя ниското равнище на
концентрация във франчайзинговия бизнес, но и трудно може да бъде постигнато по-
високо такова, поради ограничения потенциал на крайното потребление на нашия пазар.
Поради това, развитието на франчайзинга в България е целесъобразно да има глобална
концепция и фокусиране на бизнеса в ограничен брой франчайзополучатели. По този
начин може да се постигне по-високо равнище на мениджмънт на франчайзинговите
обекти, да се запази имиджа на търговската марка и да се предпази от евентуален
фалит. Целта в развитието на франчайзинга като форма на търговията не трябва да е
насочена към привличането на все повече и нови франчайзополучатели, каквато е на-
стоящата концепция. Освен това, териториалната експанзия на големите франчайзин-
гови компании може да доведе до пренаситеност на пазара и намаляване на обема на
продажбите на франчайзополучателите. Следва да се усъвършенства обучението и да
се повишава квалификацията на съществуващите вече в бизнеса франчайзополучате-
ли. Така може да се дадат повече гаранции за запазване на стандарта на предлаганите
продукти и на качеството на търговската марка. Това е едно от най-значимите неце-
7 3 По данни от изследване на МСП, НОЕЛА, 2012.
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нови предимства в конкурентната борба за спечелване и запазване на клиентите,
което успешно може да се постигне чрез франчайзингов бизнес. Търсенето на гаран-
ции в потреблението на стоки е световна тенденция. Затова франчайзингът може да
се определи като съвременна форма на организация на търговията в България не
само от гледна точка на времето, в което навлиза и се развива в страната, но и от
гледна точка на предимствата, които обуславя за крайния потребител спрямо тези,
които могат да бъдат постигнати в традиционните търговски обекти.

Като нова форма на търговия, франчайзингът все още се разработва на нашия
пазар, въпреки че според прогноза на компания Франчайзинг БГ делът на продажбите,
реализирани от франчайзинг до 2015 г., ще нарасне в интервала между 200% до 400%.

Друга известна прогноза за развитието на франчайзинга е тази на Международ-
ната франчайзингова асоциация. По данни на асоциацията през 2035 г. над 50% от всич-
ки стоки и услуги в световен мащаб ще се продават на принципа на франчайзинга.
Може да се очаква, под влияние на тази световна тенденция, в България все повече да
се засилва пазарното присъствие на франчайзинга като форма на търговия, което ще
обуслови принципно нови предизвикателства в развитието на търговския сектор.

Заключение

В заключение може да се каже, че в настоящата разработка ясно е откроено
нарастващото място, роля и значение на франчайзинга в търговията. В перспекти-
ва е целесъобразно:

Първо, франчайзингът да стане по-популярен сред бизнес активното населе-
ние у нас. В тази насока следва да се правят повече семинари, изложения, реклама
и др. свързани с популяризиране на франчайзинга в практиката и предимствата от
неговото използване както за франчайзодателите, така и за франчайзополучатели-
те. Следва да има информираност, насочена и към крайните потребители, които да
са запознати с предимствата на търговското обслужване в обекти, функциониращи
на франчайзинг, като част от системата на дадена търговска верига. Това може да
се прави от франчайзингови организации. В България специализирани по проблеми-
те на франчайзинга и с национално значение са компания Франчайзинг БГ и Българ-
ска Франчайзингова Асоциация.

Второ, страната ни да има концепция за развитието на международния фран-
чайзинг като държавна политика, тъй като може да акумулира редица икономичес-
ки ефекти от привличането на чуждестранни инвеститори. Това е свързано с нара-
стване на чуждестранните ивестиции, които са основен източник на икономически
растеж в България чрез прякото им въздействие върху брутния вътрешен продукт,
разкриване на нови работни места и стимулирането на модернизацията на предпри-
ятията, внедряването на ноу-хау и иновации, трансфер на управленски и организаци-
онни знания и повишаване на квалификацията на заетите лица. Всичко това оказва
благоприятно влияние и върху крайните потребители.

Трето, франчайзинговите фирми следва да акцентират върху гаранциите за
качество на предлаганите от тях стоки и услуги и да стимулират крайните потреби-
тели към по-висока потребителска култура. От друга страна, цената на крайния
продукт е фактор с основно значение при покупка, така че предимството в предла-
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гането на качествени стоки и услуги на сравнително постоянни цени също следва
да се подчертава, като конкурентна възможност на франчайзинговите фирми.

Направеният анализ на франчайзинговия пазар дава основание да се обобщят и
едни от най-значимите предизвикателства, проблеми, възможности и ограничения,
стоящи пред развитието на франчайзинга като нова форма на търговия в България.

Най-голямото предизвикателство за развитието на франчайзинга е изгражда-
нето на български вериги на франчайзингов принцип в чужбина. Подобно планира-
не е заложено в стратегическото развитие на верига заведения Happy, Second hand
Maniа, модна верига Денил, Рефан и др.

Най-големият риск в развитието на франчайзинга в България е ограниченият
потенциал на пазара и високата териториална концентрация на населението в голе-
мите градове. Това ограничава възможностите за териториална експанзия на фран-
чайзинговите фирми на територията на страната и предлагането на редица услуги,
които са широко разпространени и използвани в чужбина.

Най-големият проблем на франчайзинга в България е липсата на знания и
достатъчен професионален опит от страна на местните предприемачи да развиват
франчайзингов бизнес с вече утвърдени правила. Друг задържащ фактор в разви-
тието на франчайзополучателите в България е ограничената възможност за учас-
тието им на равнище мастерфранчайзинг.

Най-голяма възможност за развитието на франчайзинга в България дава разши-
реното производство на търговски марки и глобализацията на търговията в световен
мащаб. Под влияние на тази глобална тенденция у нас все повече търговски марки ще
се предлагат на франчайзинг. В резултат на това може да се очаква франчайзингът да
стане една от основните форми на търговска дейност у нас. Подобни промени в търго-
вията ще обусловят нови предизвикателства пред фирмитe в конкурентната борба за
разширяване на пазарния им дял и увеличаване и задържане на клиентите.

Следва да се отбележи, че обобщените по-горе проблеми и перспективи за
развитие на франчайзинга в България не изчерпват всички възможности. Темата
за развитието на франчайзинга е актуална и значима в световен мащаб, което е
основа и за бъдещ изследователски интерес.
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FRANCHISING AS A  CONTEMPORARY  FORM  OF  ORGANIZATION
OF  TRADE  IN  BULGARIA

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Miglena  Dushkova

Abstract

The present study discusses franchising as a form of trade, which has been developing in
Bulgaria for a relatively short time. From that standpoint franchising is defined as a contemporary
form of organization of trade.
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In the work there are substantiated the main socio-economic effects of the development of
franchising, which reveals the increasing role of franchise companies in modern society. The
contribution to the development of franchising in Bulgaria is connected with raising the GDP of the
country, investments, improving the production and commercial infrastructure, stimulating
entrepreneurship, helping raise the standard of living of the population, creating conditions for
improving consumer culture, etc.

There is conducted a study of the main factors, which affect the development of franchising
in Bulgaria, and are generalized three groups of factors: factors of the economic environment in
Bulgaria; the impact of international trade and the presence of the country in the European Union;
the geographical location of Bulgaria. On the basis of that there are substantiated the main trends,
issues and prospects in the development of franchising in Bulgaria.

DAS  FRANCHISING  ALS  MODERNE  ORGANISATIONSFORM
DES  HANDELSGESCHÄFTS  IN  BULGARIEN

Hauptass.  Dr.  Miglena  Dushkova

Zusammenfassung

Die vorliegende Studie behandelt das Franchising als eine Form des Handelsgeschäfts, die
in Bulgarien seit kurzem praktiziert wird. Aus dem Grund wird es als moderne Form der Organisation
im Handelsgeschäft definiert.

In der Studie werden die wichtigsten sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der
Entwicklung des Franchisings betrachtet, die die zunehmende Bedeutung der Formen des
Franchisings in der modernen Gesellschaft zeigen. Die Bedeutung des Franchisings in Bulgarien
steht im Zusammenhang mit dem Wachstum des nationalen BIP, mit den Investitionen, der
Verbesserung  der Produktions- und Handelsinfrastruktur, der Förderung des Unternehmertums,
der Verbesserung des Lebensstandards der Bevölkerung, mit besseren Bedingungen für die
Entwicklung der Verbraucherkultur, usw.

Erforscht werden die wichtigsten Faktoren, die die Entwicklung des Franchisings in Bulgarien
beeinflussen, wobei drei Gruppen von Faktoren herausgearbeitet werden: Faktoren der
wirtschaftlichen Umgebung in Bulgarien, der Einfluss des internationalen Handels und die EU-
Mitgliedschaft des Landes; die geografische Lage Bulgariens. Darauf aufbauend werden die
wichtigsten Trends, Probleme und Perspektiven der Entwicklung des Franchisings in Bulgarien
beleuchtet.

ФРАНЧАЙЗИНГ,  КАК  СОВРЕМЕННАЯ  ФОРМА  ОРГАНИЗАЦИИ
ТОРГОВЛИ  В  БОЛГАРИИ

Гл.  асс.  д-р  Миглена  Душкова

Резюме

В настоящем исследовании рассматривается франчайзинг как форма торговли, срав-
нительно недавно нашедшая распространение в Болгарии. С этой точки зрения франчайзинг
определяется как современная форма организации торговли.
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В разработке обосновывается основной социально-экономический эффект развития
франчайзинга, раскрывающий возрастающую роль франчайзинговых фирм в современном
обществе. Вклад в развитие франчайзинга в Болгарии связан с повышением ВНП страны, с
инвестициями, с улучшением производственной и торговой инфраструктуры; он стимулиру-
ет предпринимательство, содействует повышению жизненного стандарта населения, создает
условия для улучшения потребительской культуры и пр.

Проведено исследование основных факторов, оказывающих влияние на развитие фран-
чайзинга в Болгарии, представлено обобщение трех групп факторов: факторов экономичес-
кой среды в Болгарии; влияния международной торговли и участия страны в Европейском
союзе; географического положения Болгарии. На базе этого обоснованы главные тенденции,
проблемы и перспективы развития франчайзинга в Болгарии.
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