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ПРЕДГОВОР

Шестото издание на Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Ико-
номика“ на Нов български университет се концентрира върху актуални пробле-
ми на икономиката, бизнеса, финансите и маркетинга. Публикуваните статии 
представят научноизследователската дейност на щатни преподаватели и сту-
денти от Нов български университет и на колеги от други университети.

Основната цел на изданието е да се даде публичност и достъпност на из-
следванията на преподавателите и студентите, така че да могат да се ползват 
както като учебни материали в бакалавърските и магистърските програми в де-
партамента, така и като справочна литература за бизнеса.

Включените научни материали са резултат на задълбочени научни и прак-
тически изследвания през академичната 2020/2021 година. Тяхната цел е да по-
вишат ефективността и качеството на обучението, да актуализират преподава-
ния материал с последните новости от областта на икономиката и бизнеса.

INTRODUCTION

The sixth edition of the Economics and Business Yearbook of Department 
“Economics” at New Bulgarian University focuses on contemporary issues of 
the economy, business, finance and marketing. The published articles present the 
research activity of full-time faculty members and students from New Bulgarian 
University and colleagues from other universities.

The main purpose of the publication is to make the research of tutors and students 
visible and accessible so that it could be used both as teaching materials in the 
Bachelors‘ and Masters‘ programs of the Department, as well as as reference books 
for business.

The scientific materials included are the results of thorough scientific and 
practical research conducted during the academic year 2020/2021. Their aim is to 
increase the efficiency and quality of training, to update the teaching material with 
the latest developments in the fields of economics and business.
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Резюме: Настоящата статия разглежда 
някои от аспектите на въздействието на кон-
трола, осъществяван от Българска народна 
банка и вътрешния банков контрол, за ми-
нимизиране на риска при кредитирането, 
който продължава да бъде важна и актуална 
тема в банковата практика и специализира-
ната литература. Акцентирано е както вър-
ху ролята на минимизирането на кредитния 

риск за постигане на стабилност и добри 
финансови резултати от търговските бан-
ки, така и върху контрола, осъществяван от 
Българска народна банка и вътрешния бан-
ков контрол като предпоставка за огранича-
ване на кредитния риск.

Ключови думи: банки, кредитен риск, 
контрол, вътрешен контрол.

Abstract: This article discusses some of 
the aspects of the impact of control exercised 
by the Bulgarian National Bank and internal 
banking control on minimizing the risk in lend-
ing, which continues to be an important and 
topical issue in banking practice and special-
ized literature. Emphasis is placed on the role 

of minimizing credit risk to achieve stability 
and good financial results in commercial banks, 
as well as on control exercised by the Bulgarian 
National Bank and internal banking control as 
a prerequisite for limiting credit risk.

Keywords: banks,  credit risk, control, in-
ternal control.

CONTROL OVER COMMERCIAL
BANKS – A PREREQUISITE FOR
MINIMIZING CREDIT RISK
Assoc. Prof. Reneta Dimitrova, Ph.D.
Department “Economics”, New Bulgarian University
r.dimitrova@nbu.bg

КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ
ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ – 
ПРЕДПОСТАВКА ЗА МИНИМИЗИРАНЕ 
НА КРЕДИТНИЯ РИСК

доц. д-р Ренета Димитрова
департамент „Икономика“, Нов български университет
r.dimitrova@nbu.bg

Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, 2021, том 6, стр. 10–20

https://doi.org/10.33919/EcoBY.21.6.1
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Въведение

Вече години наред кредитният риск е 
от основните за банковия сектор в нашата 
страна – за БНБ като централна банка, коя-
то носи отговорност за стабилността на бан-
ковия сектор и за самите търговски банки. 
Кредитният риск е един от класифицира-
ните като финансови рискове заедно с лик-
видния и пазарния риск, който, както е из-
вестно, включва риск от концентрация, риск 
от контрагента, трансферен риск и сетъл-
мент риск, и като такъв  влияе върху финан-
совите резултати и стабилността на търгов-
ските банки. Това налага през последните 
повече от 10 години   дебатът за огранича-
ването на кредитния риск в банките да се 
засилва. И това е съвсем естествено, све-
товната икономика и редица финансови и 
банкови системи преминаха през сериозни  
кризи. Този дебат произтича и от факта, че в 
такива периоди банките започват да забавят 
и затрудняват достъпа на фирмите до кре-
дит. И тук е противоречието, тъй като имен-
но тогава фирмите се нуждаят  в най-голяма 
степен от допълнителни парични средства, 
за да се справят с неблагоприятната ситуа-
ция и да продължат да развиват бизнесите 
си. Друга важна причина за актуалността на 
този дебат е и фактът, че спадът в приходите 
от лихви в банките води до спад и в нетния 
лихвен доход. Това, заедно с ръста на обез-
ценените финансови активи, за които бан-
ките заделят провизии, води до значителни 
загуби и намалява финансовия  им резултат.

Както всеки един банков риск, и кредит-
ният трябва да бъде идентифициран, измер-
ван, управляван, контролиран и планиран. 
Целият този процес е регламентиран от съ-
ответните нормативни документи – закони 
и наредби в нашата страна, в основата на 
които стоят директиви и регламенти, приети 
от Европейския парламент и обнародвани в 
неговия Журнал.   Да контролира риска от 
кредитната си дейност е основна задача на 
всяка търговска банка. Това е важен ангажи-
мент и на Българска народна банка, която 
носи отговорността за стабилността на бан-
ковия сектор в нашата страна.

Минимизирането на кредитният риск 
и неговата определяща роля за постигане 
на добър финансов резултат и стабилност 
на търговските банки

 Банковата практика показва, че кредит-
ният риск произтича не само от кредитната 
дейност на банките. Много от банковите ак-
тиви и задбалансовите ангажименти крият в 
себе си такъв риск, а именно: 

– Отпуснатите на юридически лица 
банкови кредити – инвестиционни кредити, 
оборотни кредити, овърдрафт кредити, ре-
волвиращи кредити и кредитни карти;

– Отпуснатите на физически лица 
банкови кредити – потребителски кредити, 
кредити за покупка на жилищен имот, овър-
драфт кредити и кредитни карти;

– Вземания от банки и други финансо-
ви инстутиции – отпуснати кредити и напра-
вени депозити в банки,  в застрахователни 
компании, пенсионно-осигурителни друже-
ства, инвестиционни дружества и други фи-
нансови институции;

– Инвестиции в ценни книжа – в дър-
жавни ценни книжа, емитирани от Минис-
терство на финансите, общински ценни 
книжа, частни облигации, акции;

– Сделки с производни финансови ин-
струменти – деривативни инструменти като 
опции, суапи, фючърси и форуърди  и  репо 
сделки с ценни книжа; 

– Задбалансови ангажименти – банко-
ви гаранции, по които банката-гарант може 
да се окаже в ролята на платец.

Всички тези операции са застрашени 
от това  кредитополучателят, получателят 
на депозит, контрагентът или наредителят 
по гаранцията да са в невъзможност да из-
пълнят задълженията си по  финансовата 
сделка. Обект на настоящата разработка ще 
бъде само кредитният риск, произтичащ от 
отпуснатите на физически и на юридически 
лица кредити, и издадените кредитни карти.

В специализираната литература и в бан-
ковата практика кредитният риск се опреде-
ля най-често като неспазване на заложени-
те в договора за кредит задължения, които 
се отнасят до погасяване на главница и ре-
довна лихва, и до плащане на предвидените 
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такси и комисиони, списъкът на които е дос-
татъчно дълъг:

- за разглеждане на становище;
- за отпускане на кредит;
- за управление на кредит;
-  за ангажимент;
- за изготвяне на документи за учре-

дяване на ипотека и съответно за заличаване 
на ипотека;

- за изготвяне на документи за учре-
дяване и вписване на особен залог и съот-
ветно за заличаване на особен залог; 

- за промяна на условията по отпус-
нат кредит;

- за преструктуриране на отпуснат 
кредит;

- за предсрочно погасяване на кредит.  
Всяко забавяне на дължимите на опре-

делена дата плащания носи отрицателни по-
следици за всяка търговска банка, а именно:

- намаляване на входящите парич-
ни потоци в банката, което създава ус-
ловия за нестабилност по отношение на 
платежоспособността;

- намаляване на нетния размер на ли-
хвите по кредити, на нетния размер на так-
сите и комисионите и съответно – на финан-
совия резултат на търговската банка.

Много по-сериозна е ситуацията, при 
която забавянето на горепосочените пла-
щания надвиши деветдесет дни и започ-
не процес на провизиране в зависимост 
от приетите обезпечения. Тези заделени 
провизии директно намаляват размера на 
банковите активи и съответно размера на 
финансовия резултат. Трайно влошените 
кредити оказват негативно влияние и върху 
капитала на банката. От всичко казано до 
тук може да бъде направен изводът, че вло-
шеното качество на кредитния портфейл на 
една търговска банка влияе отрицателно в 
три посоки:

- по отношение на платежоспособ-
ността и ликвидността и;

- по отношение на доходността и;
- по отношение на достатъчността 

на капитала, тъй като собственият капитал 
трябва да съответства на общата рискова 
експозиция на търговската банка.

Това изисква търговските банки да раз-
работят и прилагат системи за управление 
на кредитния риск, които, както е известно, 
включват неговото идентифициране, измер-
ване, контрол и мониторинг. Контролът вър-
ху търговските банки в Европейския съюз, 
в т.ч. и контролът върху кредитната дейност 
и риска, който я съпровожда, включва въ-
трешния и одиторския контрол. Те заедно 
с контрола, осъществяван от Европейската 
централна банка, наричан наднационален 
контрол, и контрола на централните банки в 
отделните страни (Българска народна банка 
в нашата страна) като национален надзорен 
орган, формират контролната система в Ев-
ропейския банков сектор.

Защо  системите за контрол върху дей-
ността на търговските банки имат толкова 
важна роля за стабилността и сигурността 
на банковата система в нашата страна? При-
чините са няколко:

-  На първо място, това е специфика-
та на търговските банки като финансови ин-
ституции, работещи с огромен размер чуж-
ди пари. Нещо повече, те са в пъти повече от 
собствените средства и това изисква търгов-
ските банки да бъдат финансово стабилни;

-  На второ място, банковата дейност 
е съпроводена с различни рискове и  упра-
влението им е вече години наред  приори-
тет на банките, а ефективността му в голя-
ма степен зависи от системата за вътрешен 
контрол и одитинг;

- На трето място, в световен мащаб, а  
естествено и в национален, през последни-
те две десетилетия икономиките и финансо-
вите системи периодично изпадат в кризи, 
които изваждат наяве сериозни проблеми в 
управлението на банките и това налага нови 
изисквания към регулирането и контрола на 
банковия сектор.

Българска народна банка и нейната 
роля за управление на кредитния риск в 
търговските банки

Ролята, която всяка централна банка 
има за управление на риска от кредитната 
дейност на търговските банки, е безспорна. 
Поради това глава единадесета от Закона за 
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кредитните институции регламентира над-
зора върху банковата дейност, осъществя-
ван от БНБ, а в т.ч. и изискването към нея да 
разработва и въвежда мерки, насочени към 
ограничаване на системни рискове, свър-
зани с акумулиране на прекомерен креди-
тен растеж. Тези мерки засягат кредитна-
та дейност на банките и могат да включват 
следните много важни условия по кредита, 
някои от които се отнасят за кредити на фи-
зически лица, други – за кредити на юриди-
чески лица и съответно – за кредити на юри-
дически и на физически лица:

- За съотношението между размера на 
кредита и стойността на обезпечението;

- За съотношението между раз-
мера на кредита и годишния доход на 
кредитополучателя;

- За съотношението между  разме-
ра на текущите плащания във връзка с об-
служването на дълга и месечния доход на 
кредитополучателя;

- По отношение на максималния срок 
на договора за кредит;

- По отношение на начина на изпла-
щане на кредита и други.

По отношение кредитите на юридически 
лица чл. 79, ал. 3, т. 5 от Закона за кредитните 
институции изисква от БНБ да разработи и 
съответно да въведе мерки, посредством кои-
то да ограничи риска от концентрация към 
определени икономически сектори и отра-
сли. Това е много важно изискване, което ако 
се спазва ще допринесе за избягване на ситу-
ации като кризата от 2008 г.

Най-общо правилата, стратегиите, про-
цедурите и механизмите за управление на 
рисковете, а в т. ч. и на кредитния риск, кои-
то всяка търговска банка трябва да разра-
боти, следва да изпълняват изискванията 
на Закона за кредитните институции, Регла-
мент (ЕС) № 575/2013 и Регламент (ЕС) № 
648/2012 и разбира се, на актовете по тях-
ното прилагане, каквито са наредбите на 
БНБ. Каква ще бъде периодичността и ин-
тензивността на надзорния преглед и над-
зорните оценки законодателят определя да 
зависят от няколко фактора:

- Големината на съответната банка;

- Какъв е пазарният и дял в банковия 
сектор;

- Характера, мащаба и сложността на 
дейността ѝ.

Важно е уточнението, че надзорният 
преглед и надзорната оценка се извършват 
най-малко веднъж годишно, т.е.  дали ще 
има други и през какъв период от време за-
виси от посочените по-горе фактори.  Това е 
определено в чл. 79в, ал. 3 от Закона за кре-
дитните институции. В чл. 80а, ал. 1 от съ-
щия закон е регламентиран на първо място 
процесът на планиране на надзорна провер-
ка в търговските банки, и на второ място, 
какво съдържа този план, а именно: 

- описание на начина, по който БНБ 
планира да изпълни задачите си и да разпре-
дели ресурсите си – основно това са екипите 
от служители на управление „Банков надзор“;

- банките, за които БНБ прецени, че 
е необходима проверка – тук не става ясно 
дали се касае за допълнителна проверка, 
тъй като чл. 79в, ал. 3 определя надзорния 
преглед да се прави веднъж годишно задъл-
жително. Тъй като в плана за надзорна про-
верка следва да се взема предвид процеса на 
надзорен преглед и надзорната оценка, сле-
дователно това са двете съставни части на 
надзорната проверка и те се осъществяват 
задължително по веднъж в годината.

Какво обхваща надзорният преглед е 
определено в Наредба № 7 на БНБ за орга-
низацията и управлението на рисковете в 
търговските банки. Това, което се отнася до 
риска, свързан с кредитната дейност на тър-
говската банка включва:

- Правилата за управление на банка-
та, корпоративната и култура и ценности, 
както и способността на членовете на упра-
вителния съвет и надзорния съвет да изпъл-
няват задълженията си. Тук важно значение 
имат професионалните възможности и ком-
петентност на изпълнителния директор, в 
чийто ресор е кредитирането на физически 
и юридически лица;

- Нивата на поетия от банката креди-
тен риск в частта съответно на кредитира-
нето. Разработваната от всяка банка кредит-
на политика следва да съдържа планиран 
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размер на риска в кредитирането, който 
може да бъде поет;

- Степента на излагане на риск от 
концентрация в резултат от нововъзникна-
ла свързаност или концентрация в отделен 
икономически сектор или географски район 
и съответно неговото управление. Кризата 
от 2008 г. е в резултат  и от концентрацията 
на кредити за жилищно строителство.

БНБ формулира и съществени изисква-
ния по отношение на кредитния риск, кои-
то са конкретизирани в разработените ука-
зания за приложение процеса за надзорен 
преглед и оценка:

- Създаване на подходяща среда за 
кредитен риск;

- Опериране при надежден процес на 
отпускане на кредити;

- Поддържане на подходящо админис-
триране, оценка и наблюдение на кредитите;

- Осигуряване на адекватен контрол 
над кредитния риск.

За да извършва ефективен контрол, БНБ 
трябва да разполага с цялата информация по 
отношение на кредитната дейност на търгов-
ските банки. Нещо повече, информацията за 
кредитната задлъжнялост, която БНБ полу-
чава от редица финансови институции и в 
т.ч. от търговските банки, обработва и след 
това предоставя на банките и на настоящи-
те и потенциалните клиенти в поддържания 
от нея Централен кредитен регистър. Това 
в значителна степен намалява риска при 
кредитиране, тъй като във всяка търговска 
банка категорично изискване към кредитни-
те експерти е да идентифицират и проверят 
данните за настоящата и миналата кредитна 
история на всеки потенциален клиент, който 
иска кредит. Заедно с това, всяка търговска 
банка прави периодична проверка на данни-
те за всеки кредитополучател в Централния 
кредитен регистър и по този начин оценява 
неговия рисков профил, тъй като кредитната 
история е един от компонентите. Информа-
ция за кредитите, отпуснати на юридически 
лица, БНБ получава от кредитния портфейл, 
който търговските банки представят до 15-
то число на всеки месец. Същият е и сро-
кът за информацията според изискванията 

на чл. 10, ал. 3 от Наредба № 22 на БНБ за 
Централния кредитен регистър, която тър-
говските банки подават за всички активни 
кредити на техни клиенти към последната 
дата на отчетния месец. Информацията към 
Централния кредитен регистър банките по-
дават в електронен вид в изпълнение на из-
искванията на чл. 10, ал. 1 от горепосоче-
ната наредба. Кредитният портфейл, който 
включва пълна информация за кредитите 
на юридически лица обаче се  изготвя като 
справка в ексел, а не в електронен вид. Това 
би следвало да се коригира, за да бъде огра-
ничен рискът информацията да се окаже 
некоректна. Електронният вариант на кре-
дитния портфейл ще осигури напълно обек-
тивно предоставените от банката кредити с 
всички техни характеристики – срок, видо-
вете обезпечения, редовност и други.

Организация на вътрешния контрол  
и одита върху риска при кредитирането в 
търговските банки

Вътрешният контрол  в търговските бан-
ки у нас и неговата рамка са регламентирани в 
Наредба № 10 на БНБ за организацията, упра-
влението и вътрешния контрол в банките. 

Наредба № 10 на БНБ определя и нещо 
много важно – основните опорни точки на 
организацията и управлението на банкова-
та дейност:

- Разработване на общи изисквания;
- Разработване на вътрешни правила 

за организацията и управлението на банка-
та, които включват още стратегия и план за 
дейността; политика и структура за упра-
вление и контрол на риска; ред за изготвя-
не и обхвата на управленската информация; 
подходящи и надеждни системи за счето-
водна и финансова отчетност;

- Съблюдаване на конфликта на инте-
реси и процедурата за подаване на сигнали.

Наредбата посочва и структурите в 
търговските банки, които осъществяват въ-
трешния контрол: Управителният съвет, ръ-
ководителите на отделните структурни зве-
на, Структура за управление на риска, Звено 
за нормативен контрол и Специализирана-
та служба за вътрешен одит. Чл. 8, ал. 2 ре-
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гламентира  какво включва рамката за въ-
трешен контрол, а именно цялата вътрешна 
организация, включително отговорностите 
на управителните и контролните органи на 
банката, дейностите на всички бизнес ли-
нии и структурни звена, в това число служ-
бите за вътрешен контрол и възлагането на 
дейности на външни изпълнители. В осно-
вата на дейността на системата за вътрешен 
контрол стои изискването всяка банка да е 
разработила и да поддържа сигурна и всеоб-
хватна рамка за вътрешен контрол. Чл. 8, ал. 
1 от Наредба № 10 съвсем точно определя 
кои са елементите на тази рамка: 

- Организация на оперативния 
контрол;

- Структура за управление на риска;
- Служба за нормативно съответствие;
- Система за вътрешен одит.
Какво тази рамка би следвало да осигу-

ри на всяка банка е определено в чл. 8 , ал. 4 
от горепосочената наредба, а именно :

- Вземане на ефективни решения;
- Разумно осъществяване на 

дейността;
- Адекватно идентифициране, измер-

ване и редуциране на банковите рискове;
- Работа със сигурни административ-

ни и счетоводни процедури;
- Надеждна финансова и нефинансо-

ва информация и отчетност;
- Спазване на законовите и подзако-

новите нормативни актове, както и на при-
етите от съответната банка вътрешна поли-
тика, правила, процедури и решения.

Както е видно, първият елемент на Рам-
ката за вътрешен контрол е организацията на 
оперативния контрол. Ежедневната дейност 
на търговската банка е неразривно свързана 
с оперативния контрол, който е функция на 
всички структури на Централата на търгов-
ската банка и в нейната клонова мрежа. Орга-
низацията на оперативния контрол включва :

- Управленски контрол, което на 
практика означава, че Управителният съвет 
на банката следва да извършва периодичен 
преглед на отчетите, от които се получава 
информация за финансовите резултати към 
настоящия момент в сравнение с планира-

ните. Това сравнение дава възможност да 
се установят тенденциите за изпълнение на 
поставените цели и задачи;

- Контрол на оперативната дей-
ност, което изисква от ръководителите на 
всички структурни звена да осъществяват 
контрол на оперативната дейност и при не-
обходимост да предприемат действия за от-
страняване на пропуски и грешки;

- Физически контроли, които факти-
чески се фокусират в даване на достъп на 
определени лица до определени дейности 
– осчетоводяване на погасителни вноски, 
на събрани такси и комисиони, на обезпе-
чения  и други;

- Спазване на определените лимити за 
експозиции и длъжности, което означава, че 
те трябва да се спазват, и при констатиране на 
отклонения, последните да бъдат докладвани 
– например директор на клон може да отпус-
ка потребителски кредити на физически лица 
с лимит – 100 хил. лв. или 50 хил. евро;

- Потвърждаване на операции и 
сделки над лимитите, което изисква опре-
деляне на ред за одобрение и оторизация на 
определени сделки и операции, които са над 
одобрените лимити – от директор на дирек-
ция „Банкиране на дребно“ или от ресорен 
изпълнителен директор, когато става дума 
за кредити на физически лица например;

- Последващ контрол, контролират се 
всички  детайли на сделките и операциите и 
ако се констатират разминавания да се  от-
крият причините и се направят  корекции;

- Документиране, чрез което се до-
кументират всички извършени сделки и 
операции – добре би било тази система да 
е електронна, за да се гарантира нейната 
коректност;

- Периодични извлечения по сметки 
за извършените сделки и операции, които 
фактически осигуряват последващ контрол 
върху извършените сделки и операции – би 
следвало да са ежедневни;

- Разделение на задълженията, с кое-
то на практика се цели всеки служител да из-
пълнява определените с длъжностната му ха-
рактеристика дейности и с това би следвало 
да се намали рискът служители да извършват 



16
ГОДИШНИК „ИКОНОМИКА И БИЗНЕС“ ,  ДЕП. „ИКОНОМИКА“,  2021

сделки и операции, за които нямат оториза-
ция. Така се избягва рискът от злоупотреби.

Банковата практика в нашата страна по-
казва, че управлението и контролът върху 
кредитната дейност и риска, който тя носи, 
се осъществяват от отделни структури:

-   структури, които управляват кредит-
ната дейност и риска, който тя носи;

- структури, които осъществяват кон-
трол върху кредитната дейност на търгов-
ската банка и риска от нея;

-  структури, които съвместяват упра-
влението и контрола върху кредитната дей-
ност и риска, който тя носи.

 Така структурите, които са ангажирани  
и носят отговорност за управлението на ри-
ска при кредитирането, са следните:

- Управителният съвет на търговска-
та банка – това е структурата с най-важни-
те отговорности. Едната част от дейността 
на Управителния съвет е свързана с това да 
определи  характера и да приеме  кредитна-
та политика на търговската банка, да одобри 
всички вътрешно-нормативни актове като 
правила, указания и др., които следват зако-
новите и подзаконовите нормативни актове 
на БНБ относно кредитната дейност и кре-
дитния риск в търговските банки, да разра-
боти стратегия за възможностите на  банка-
та да понесе кредитен риск. 

- Кредитен съвет – това е структурата, 
която пряко отговаря за качеството на кре-
дитния портфейл на всяка търговска банка по 
две причини: първата е, че през него минават 
на одобрение всички кредити, които се пред-
лагат за отпускане. Неслучайно в Кредитния 
съвет на търговската банка са включени: ре-
сорният изпълнителен директор, директорът 
на корпоративно кредитиране, директорът на 
кредитиране на микро , дребен и среден биз-
нес, директорът на кредитиране на физиче-
ски лица, директорът на правната дирекция, 
директорът на управление на риска.  Втората 
причина е, че Кредитният съвет отговаря и за 
текущото наблюдение и съответно контрол 
върху кредитния портфейл.

- Кредитен комитет – това е структу-
рата, която отговаря за рисковите експози-
ции на търговската банка, като наблюдава, 

оценява, класифицира и определя размера 
на заделените и съответно реинтегрираните 
провизи в съответствие с изискванията на 
Наредба № 7 на БНБ за рисковите експози-
ции на търговските банки.

- Дирекция Корпоративно кредитира-
не, дирекция Кредитиране на микро, дребен 
и среден бизнес и дирекция Кредитиране на 
физически лица. Тези три дирекции разра-
ботват съвместно с дирекция Управление на 
риска кредитната политика на банката. Заед-
но с това те отговарят пряко за размера на от-
пуснатите кредити. Функциите им са много 
и обхващат целия процес на кредитиране – 
от първия контакт с кредитоискател, обсъж-
дане на условията на кредита, изготвяне на 
кредитно становище на основата на цялата 
събрана информация, извършване на  по-
сещения на място, изготвяне с помощта на 
дирекция Правна на договора за кредит, до-
говора за залог, цялата документация по уч-
редяване на обезпеченията. Впоследствие  се 
осъществява мониторинг върху всеки креди-
тополучател, който включва отново посеще-
ния на място и анализ на финансови отчети.

- Дирекция/Отдел Кредитна админи-
страция – това е структурата, която носи 
пряка отговорност за спазване на условия-
та по договора за кредит – комплектоване 
на цялото кредитно досие, своевременното 
плащане на погасителните вноски, на такси-
те и комисионите, плащане на застраховката 
и последващите добавъци, следене на осо-
бени обезпечения като търговски марки, ли-
цензи и други такива.

- Отдел Бек офис кредитиране – това 
е структурата, която осчетоводява всички 
операции, отразяващи усвояване на парич-
ни средства, погасяванията, завежда задба-
лансово  предоставените обезпечения по от-
пуснати кредити и други такива.

- Дирекция Управление на проблемни 
кредити – това е структурата, която има теж-
ката задача да събира т. нар. проблемни/лоши 
кредити. Заедно с това, в нейните функции е 
да избере най-подходящите мерки за стаби-
лизиране на изпадналите в криза кредитопо-
лучатели, ако това разбира се е възможно. В 
случай че не е, тази структура отговаря обез-
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печенията да се придобият от банката и съот-
ветно да бъдат реализирани успешно.

- Дирекция Управление на риска – 
това е структурата, която изготвя страте-
гията за управление на риска, политиката 
за управление на риска и в т.ч. управление 
на риска при кредитирането, политиката за 
оценка на финансовите инструменти. Заед-
но с това, тя има задачата  да оценява и из-
мерва всички присъщи на банковата дейност 
рискове по одобрените модели;  да определя 
и да следи за спазването на одобрените лими-
ти по отношение на риска при кредитиране-
то, а именно – по отношение на отделни кли-
енти и по отношение на отделни отрасли или 
подотрасли от икономиката и други.

- Комитет за управление на риска – 
възлага на дирекция Управление на риска 
изготвянето на стратегията за управление на 
риска, политиката за управление на риска и 
политиката за оценка на финансовите акти-
ви. Комитетът осъществява периодичен пре-
глед на рисковите експозиции на банка, а в 
т.ч. и на кредитите, заедно с размера на заде-
лените провизии;  предлага на Управителния 
съвет решения за подобряване качеството на 
рисковите експозиции, в т.ч. и на кредитните.

- Комитет за управление на активите 
и пасивите – това е структура, която отгова-
ря за активите и пасивите на банките, а в т. 
ч. и за качеството на кредитния портфейл на 
търговската банка в различен аспект – по-
стъпват ли очакваните парични потоци от 
погасителни вноски, какъв е размерът и сро-
кът на просрочията, какво е качеството на 
обезпеченията и други такива.

- Служба за нормативно съответствие 
– това е структурата, която осъществява 
идентифицирането, измерване и управление 
на кредитния риск, произтичащ от норматив-
но несъответствие, т.е от неспазване на зало-
жени в нормативните документи параметри.

Контролът върху кредитната дейност на 
всяка търговска банка и риска, който тя носи 
се осъществява от няколко структури. 

Контролната функция на Управителния 
съвет се  изразява в осъществяване на контрол 
върху цялостната кредитна дейност и върху 
структурите, които са ангажирани с нея.

Ръководителите на отделните структу-
ри в централата на банката и директорите 
на клонове следва да контролират дейността 
на своите служители – да познават и да спаз-
ват действащите вътрешно-нормативно доку-
менти като правила, указания и процедури.

Комитетът за управление на риска из-
вършва текущ контрол и надзор  върху раз-
мера на заделените провизии и спазването 
на методологията за признаване на загуби 
по кредитни експозиции, в т. ч. и по отпус-
нати банкови кредити; да контролира спаз-
ват ли се определените лимити при креди-
тирането по отношение на отделни клиенти 
и по отделни отрасли и подотрасли.

Служба нормативно съответствие е 
структура с важно значение, която заедно 
с други структури като „Предотвратяване 
изпирането на пари“, „Информационна си-
гурност“ и „Банкова сигурност“  осъщест-
вяват политиката на всяка банка за защита  
и ефективно управление на рисковете. Ней-
ната дейност включва:

- Консултиране на Управителния съ-
вет и Службата за вътрешен контрол при 
възникване на необходимост от предпри-
емане на мерки за постигане на синхрон с 
прилаганите закони и подзаконови норма-
тивни актове;

- Оценяване на въздействието, което 
промените в нормативните актове оказват 
върху търговските банки.

Последният елемент на Рамката за вътре-
шен контрол е т. нар. Система за вътрешен 
одит. Вътрешният одит се явява независи-
ма и обективна оценъчна дейност на извър-
шените във всяка банка сделки и операции, 
от една страна, а от друга, оценъчна дейност 
и на системите за контрол. Важно изисква-
не към лицата, които извършват вътрешните 
одити, е  в никакъв случай да не са ангажира-
ни в работния процес на търговската банка.  
Това фактически означава, че те са абсолют-
но независими от проверяваните структури и 
дейностите, извършвани от тях.

Тук специално внимание заслужа-
ва Специализирана служба „Вътрешен 
одит“, целта на която е да подпомага орга-
ните на управление при вземане на решения 
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и да следи съответно за тяхното изпълнение. 
Нейната работа изисква да спазва изисква-
нията на Вътрешните правила за органи-
зацията и дейността на Специализираната 
служба „Вътрешен одит“, Политиката за 
вътрешен одит, Професионалния етичен 
кодекс на вътрешния одитор. Изисквания-
та към тази служба са много, но по-голямо 
внимание заслужават няколко от тях:

- Компетентност на одиторите в спе-
циализираната служба;

- Осигурена независимост на службата;
- Ефективна организационна структура;
- Наличие на одобрени системи за 

оценка естеството на откритите слабости и 
нарушения.

Контролът върху риска при кредити-
рането е важна част от дейността на Спе-
циализираната служба за вътрешен одит. 
Проверките, извършени от тази служба са 
заложени в т. нар. Годишен одитен план за 
дейността и. Важният момент тук е, че той 
се одобрява от Управителния съвет на тър-
говската банка. Самата проверка преминава 
през няколко етапа:

- Предварителна подготовка на служ-
бата – запознаване с работата на одитира-
ната структура, с констативните доклади от 
предишни проверки, с изпълнението на на-
правените препоръки.

- Проверка на място – важно е тя да 
включва: дали се прави периодична оцен-
ка на обезпеченията по отпуснатите креди-
ти на основата на актуални пазарни оценки 
както на жилищните, така и на нежилищни-
те имоти; извършват ли се проверки на мяс-
то на обезпеченията по кредитите, които са 
проверявани; прави ли се мониторинг на 
всеки един от тези кредити с цел откриване 
на ранни предупредителни сигнали за вло-
шаване на финансовото състояние на креди-
тополучателя; работните кредитни досиета 
съдържат ли всички документи по съответ-
ната сделка, спазват ли се правилата и ука-
занията за кредитиране, спазват ли се прави-
лата за класифициране на предоговорените 
и преструктурираните кредити и други.

- Изготвяне на констативен доклад с 
направени препоръки, който се представя на 

ръководителя на одитираната структура. По-
следният има обикновено седем работни дни 
срок за отговор. Ръководителят на одитира-
ната структура е задължен да изготви и План 
за действия, който включва мерки, отговор-
ници и срокове за отстраняване на допусна-
тите слабости, констатирани при одита.

- Констативният доклад заедно с Пла-
на за действие се представят на Управител-
ния съвет и на Надзорния съвет на търгов-
ската банка.

- Специализираната служба за вътре-
шен одит има задължението да контролира 
изпълнението на направените препоръки, 
заложени в Плана за действия. 

Чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните ин-
ституции и съответно чл. 108, ал. 1, т.  6 от 
Закона за независимия финансов одит оп-
ределят следващото ниво на контрол върху 
дейността на търговските банки – две оди-
торски дружества, които се явяват външ-
ни за търговската банка одитори. Те се пред-
лагат от Одитния комитет, който може да 
се каже, че е третото ниво на контрол, също 
външно за търговската банка. Одиторите 
имат важната задача да извършват съвмест-
но независим финансов одит на годишни-
те финансови отчети на съответната банка 
за изминалата календарна година. Изборът 
на одиторски дружества  банките следва да 
съгласуват с Българска народна банка, която 
съответно определя и приема критерии, одо-
брени от Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори. Това са изисква-
нията на чл. 76, ал. 4 от Закона за кредитните 
институции. Това че работата на двете оди-
торски дружества е съвместна, изисква от 
тях да изработят обща одиторска стратегия 
и план за работа, план за осъществяване на 
комуникациите между тях, както и да подпи-
шат меморандум за разпределяне на одитор-
ските задължения. Одиторските дружества 
както е известно имат две важни задачи:

- Да определят дали имущественото и 
финансовото състояние, както и финансови-
ят резултат, са достоверни;

- Да направят оценка на надеждност-
та на системите за вътрешен контрол на съ-
ответната банка.
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Всички отрицателни констатации оди-
торите в писмен вид следва да представят в 
Българска народна банка. Те са определени 
в чл. 77, ал. 1 от Закона за кредитните инсти-
туции и са свързани с:

- Нарушение на законовите и подза-
коновите нормативни актове на БНБ;

- Засягат или могат да засегнат нор-
малното функциониране на съответна тър-
говска банка;

- Могат да доведат до неплатежоспо-
собност на търговската банка;

- Отказ на одиторите да заверят отче-
тите с изразяване на резерви или въобще от-
каз да ги заверят;

- Причиняване на вреди на самата 
банка или на нейни клиенти в резултат на 
действие на администратор;

- Наличие на неверни или непъл-
ни данни в отчетите, които всяка търгов-
ска банка следва да представя периодично в 
Българска народна банка.

Както вече беше посочено, третото ниво 
на контрол в търговската банка е Одитния 
комитет. Неговата дейност е регламенти-
рана от Закона за независимия финансов 
одит, a самият той може да бъде определен 
като наблюдаващ и консултативен орган. 
Много важен момент  е това, че той е неза-
висим от Надзорния съвет и Управителния 
съвет на съответната банка, т.е осъществя-
ва дейността си от името на акционерите. 
Поради това Одитният комитет се избира и 
съответно отчита пред Общото събрание на 
акционерите, което определя броя на члено-
вете му, персоналния състав и мандата. Ос-
новната задача на този комитет е да наблю-
дава ефективността на вътрешния контрол 
и на независимия финансов одит с една 
единствена цел – защита интересите на ак-
ционерите на търговската банка. Одитният 
комитет се състои най-малко от трима чле-
нове, единият от които е председател. 

По отношение управлението на риска 
при кредитирането Одитният комитет носи 
отговорността да оцени правилно и безпри-
страстно политиката за управление на риско-
вете на търговската банка, от която всъщност 
зависи колко ефективно ще се идентифици-

ра, анализира, измерва и контролира посред-
ством вътрешната система на контрол ри-
ска при кредитната дейност. Това Одитният 
комитет прави въз основа на периодичните 
доклади на Специализираната служба за въ-
трешен одит. Колкото по-ефективно работи 
Специализираната служба за вътрешен одит, 
толкова по-адекватна ще е контролната сре-
да в търговската банка.

Заключение
Настоящата публикация не изчерпва 

безспорно интересната и обширна проблема-
тика за контрола върху кредитната дейност и 
риска, който тя носи за всяка търговска бан-
ка. Няма съмнение, че вътрешният контрол в 
търговските банки е един от основните фак-
тори, от който зависи стабилността както на 
всяка банка, така и на банковата система като 
цяло. Нещо повече, един недобре организи-
ран и неефективен вътрешен контрол може 
да предизвика сериозна криза  във всяка бан-
ка.   За да се избегне това, в контрола над 
банковата дейност са включени и външни 
одитори, които изпълняват също много ва-
жни контролни функции, разгледани по-го-
ре. За извършване на ефективен вътрешен  
контрол следи и Българска народна банка, 
която според чл. 30, ал. 1 от Наредба № 10 
на БНБ оценява организацията, управление-
то, вътрешните правила и ефективността на 
вътрешния контрол в банките.
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Резюме: В статията e анализирано на-
растващото търсене и формирането на въ-
трешни вериги за създаване на стойност 
в Китай и други развиващи се страни. Във 
връзка с това обобщено е представена про-
мяната в мястото на развиващите се иконо-
мики в глобалната икономика, след което са 
разгледани тенденциите в износа на развити-
те и развиващите се държави. Анализирани 

са структурните трансформации при участи-
ето в глобалните стойностни вериги. Вместо 
заключение са систематизирани дългосроч-
ни прогнози за бъдещото развитие на светов-
ното стопанство и изследваните тенденции.

Ключови думи: световна търговия, раз-
вити икономики, развиващи се държави, ве-
риги на стойност, Китай.

Abstract: The article analyzes the grow-
ing demand and the formation of internal value 
chains in China and other developing countries. 
In this regard, the change in the place of devel-
oping economies in the global economy is sum-
marized, after which the trends in exports of de-
veloped and developing countries are discussed. 

The structural transformations in the participa-
tion in the global value chains are analyzed. In-
stead of a conclusion, some long-term forecasts 
for the future development of the world econo-
my and the examined trends are systematized.

Keywords:  Global trade, Developed econo-
mies, Developing countries, Value chains, China.
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Въведение

В съвременната глобална система на 
международните икономически отношения 
се наблюдават промени и тенденции, обу-
словени както от чисто икономически, така 
и от множество други фактори – социални, 
политически, свързани със сигурността и 
т.н. В някои случаи тези тенденции са раз-
нопосочни, в други те имат много сериозни 
икономически ефекти. 

Сложният модел на взимане на реше-
ния, различаващите се интереси на раз-
виващите се и на развитите държави и 
дисбалансите в условията на участие и раз-
пределението на ползите, произтичащи от 
многостранната търговска либерализация, 
водят до задънена улица в Световната тър-
говска организация (СТО).  Показателни 
за тази безизходица са стартиралите през 
2001 г. и все още незавършени преговори 
от кръга Доха. Под въпрос е международна-
та търговска рамка, а несигурността в тър-
говските отношения допринася за глобална 
икономическа несигурност и потискане на 
икономическия растеж. (Бобева, 2020).

В резултат от промените от последните 
десетилетия 70% от международната търго-
вия включва услуги, суровини, части и ком-
поненти. Това е резултат от функциониране-
то на глобалните стойностни вериги, които 
разпростират производството си в различни 
държави и насочват както инвестиционни-
те потоци, така и производствените си дей-
ности в райони със суровинна осигуреност 
и трудови ресурси. (Панушев, 2020). Наред 
с това с нарастването на значението на мул-
тинационалните корпорации и на глобални-
те производствени вериги търговията става 
все по-оспорван въпрос – обществото все 
повече поставя под съмнение големите дву-
странни търговски споразумения като Тран-
сатлантическото споразумение за търговия 
и инвестиции (TTIP) и Всеобхватното ико-
номическо и търговско споразумение меж-
ду Канада и ЕС (CETA). Десетилетия наред 
към Европейския съюз (ЕС) са отправяни 
критики за липсата на съгласуваност меж-
ду отделните му политики и за техните про-

тиворечиви ефекти върху развиващите се 
страни (Бянов и Бянова, 2018). 

Самата търговия също се променя. Лип-
сата на напредък в СТО създава по-„отбра-
нителна“ нагласа по отношение на национал-
ните промишлени или търговски интереси. 
Протекционистките мерки са значително 
повече от либерализиращите, като от 2017 
г. броят им нараства сериозно. С появата на 
глобалните стойностни вериги редица страни 
добавят стойност в производството по вери-
гата преди получаването на стоки за крайно 
потребление. По този начин много изнасяни 
стоки комбинират вътрешна и външна доба-
вена стойност чрез внос на междинни изде-
лия. През 2010 г. делът на външната добавена 
стойност в общия износ достига 31% и отто-
гава досега остава на приблизително същото 
равнище (Damen and Igler, 2019). 

Променя се и мястото на развиващи-
те се страни в световното стопанство. По-
вече от половината от търговията на стоки 
в глобален план включва най-малко една 
развиваща се държава. Търговията между 
развиващите се икономики (търговия Юг-
Юг) също нараства – от 7% от световната 
търговия през 2000 г. до 19% през 2018. Не 
всички развиващи се страни обаче са на ед-
но и също ниво. Между 1990 и 2018 г. Азия 
удвоява своя дял в световната търговия от 
15 до 35%, като повече от половината от 
азиатската търговия е в рамките на конти-
нента. Със сключването на Споразумението 
за създаване на Африканската зона за сво-
бодна търговия Африка също прави опити 
за създаване на сериозен стимул за вътреш-
ноконтитентална търговия.

В статията e анализирана друга световна 
тенденция – нарастващото търсене и форми-
рането на вътрешни вериги за създаване на 
стойност в Китай и други развиващи се стра-
ни – промени, които обясняват все по-голе-
мия спад в интензивността на търговията на 
глобално ниво. Този спад не е признак, че гло-
бализацията е приключила, нито означава, че 
световната икономика е в опасност, а отразя-
ва продължаващата еволюция на световното 
стопанство и връзките в него. Икономиките 
стават все по-самодостатъчни с растежа си – 
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всяка държава с много голяма територия и на-
селение, какъвто е случаят с Китай, естестве-
но ще е по-малко склонна да търгува с други 
страни отколкото с една малка държава.

Целта на изследването е да бъдат изве-
дени основните тенденции по отношение на 
търсенето в световното стопанство. Във връз-
ка с това обобщено е представена промяната 
в мястото на развиващите се икономики в гло-
балната икономика, след което са разгледани 
тенденциите в износа на развитите и развива-
щите се държави. Анализирани са структур-
ните трансформации при участието в глобал-
ните стойностни вериги. Вместо заключение 
са систематизирани дългосрочни прогнози за 
бъдещото развитие на световното стопанство 
и изследваните тенденции. Основният фокус 
сред развиващите се икономики е поставен 
върху най-голямата от тях – Китай. 

Изследването не разглежда сериозните 
промени, настъпили в резултат от панде-
мичната криза през 2020 г., тъй като, от една 
страна, все още липсват достатъчно данни, 
за да се определи влиянието им върху меж-
дународните икономически отношения, а от 
друга, те не могат да бъдат оценени от глед-
на точка на дългосрочните структурни про-
мени в световното стопанство, а засега имат 
по-скоро конюнктурен характер.

Променящото се място на развиващи-
те се икономики в световната икономика

Китай и други развиващи се икономи-
ки се превръщат в двигатели на растежа на 
глобалното търсене, като потребяват повече 
от това, което произвеждат. Само делът на 
Китай нараства от 4% от световното потреб-
ление през 2007 г. до 10% само десетилетие 
по-късно. Второ, развиващите се икономики 
достигат ново ниво на индустриална зрялост. 
Те изграждат вътрешни вериги за доставки 
и изнасят по-малко от междинните сурови-
ни, които са им необходими, за да поддър-
жат производството си. Китай напредва бър-
зо в това отношение, тъй като модернизира 
множество отрасли и увеличава капацитета 
си в проектирането, инженерството и висо-
котехнологичното производство. И накрая, 
новите технологии трансформират търгов-

ските модели, като променят икономиката 
на производството, създават нови стоки и 
намаляват транзакционни разходи.

В световен мащаб през последния чет-
върт век над един милиард човека са излез-
ли от бедността. Тъй като доходите им на-
растват, много от тях преодоляват границата, 
в която могат да започнат да правят значи-
телни покупки и по този начин да се присъ-
единят към „класата на консуматорите“. Не 
само че милиони домакинства за първи път 
имат възможност да правят повече разходи, 
но още толкова се насочват към сегменти с 
по-високи доходи, преминавайки точката, в 
която потреблението рязко се ускорява. Ско-
рошно проучване изчислява, че към 2016 г. 
глобалната средна класа нараства и вече на-
броява 3,2 милиарда човека, и твърди, че поч-
ти е достигнат преломният момент, в който 
домакинствата от средната класа или богати-
те за първи път съставляват по-голямата част 
от населението на света (Kharas, 2017).

В днешно време картата на глобално-
то търсене, някога силно доминирана от 
напредналите икономики, се преначертава, 
веригите за създаване на стойност се пре-
конфигурират, а компаниите решават как да 
се конкурират в многото големи потреби-
телски пазари, разпръснати по целия свят. 
Според текущите прогнози до 2050 г. разви-
ващите се пазари ще потребяват почти две 
трети от произведените в света стоки, като 
това ще е най-силно застъпено при авто-
мобилите, строителните продукти и маши-
ните. Очаква се до 2030 г. развиващите се 
страни да представляват повече от полови-
ната от цялото глобално потребление (Lund 
et al, 2019), продължавайки да разширяват 
участието си в глобалните потоци на стоки, 
услуги, финанси, хора и данни.

Предвижда се през следващите годи-
ни нововъзникващите икономики да бъдат 
най-бързо развиващите се по отношение на 
търсенето. Според очакванията до 2030 г. 
общото глобално потребление ще достигне 
106 трилиона USD, което надхвърля два пъ-
ти нивото от 2017 г., като 60% от това увели-
чение ще идват от развиващия се свят (Фи-
гура 1) (Mancini et al, 2017). 
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Въпреки забавянето на растежа, в Ки-
тай се развива огромна по численост средна 
класа, която се превръща в двигател на гло-
балното търсене. Работещото китайско на-
селение е ключова демографска група при 
потребителите на глобално ниво – според те-
кущите прогнози до 2030 г. на тази прослой-
ка ще се дължат 12 цента на всеки 1 долар 
от градското потребление в световен мащаб 
(McKinsey Global Institute, 2016). Поколение-
то „пост-90“, израснало с невъобразимо за 
Китай преди края на ХХ век богатство, по-
влияно от и разполагащо с постоянен достъп 
до западната култура и до нови технологии, 
най-вероятно ще формира над 20% от общо-
то нарастване на потреблението на страната 
през 2030 г. (McKinsey & Company, 2017).

За около 30 години Китай заема място-
то на втора световна икономика, на втори 
чужд инвеститор в света, на първи износи-
тел на стоки на международните пазари, и 
страната с най-значителен валутен резерв 
(Христова-Балканска, 2020), а излизането 
на китайски фирми на глобален пазар се ре-
гулира с конкретни насоки и политики още 
от 2003–2004 г. (Пенева, Т., 2020).

Достигайки до момента, когато има по-
вече милионери от която и да е друга държава 
в света, сега Китай съставлява приблизител-

но една трета от световния пазар на луксозни 
стоки, като годишните разходи са около 7,4 
милиарда USD, а до 2025 г. може да заеме 
44% от общия глобален пазар на такива сто-
ки. През 2016 г. луксозни покупки са напра-
вени от около 7,6 милиона китайски дома-
кинства – повече от общия брой домакинства 
в цяла Малайзия или Холандия. Средно те-
зи домакинства харчат за луксозни стоки два 
пъти повече, отколкото френските или итали-
анските (McKinsey Global Institute, 2017).

Потребителите в Китай превръщат стра-
ната в най-големия пазар за онлайн търговия 
на дребно в света. Най-добрата илюстрация 
за това е експлозивният растеж на „Деня на 
самотниците“, еднодневен маратон за елек-
тронната търговия, достигнала 30 милиарда 

Фиг. 1. Дял от световното потребление (%)
Източник: По Lund et al., 2019, р. 58. 

USD продажби през 2018 г. и близо 60 ми-
лиарда през 2020 г., далеч надминавайки те-
зи от Черния петък и Кибер понеделника в 
САЩ, взети заедно. Потреблението на стра-
ната е забележително и когато се разглеж-
да през призмата на конкретни категории 
продукти. През 2009 г. Китай се превръща 
в най-големия световен пазар за автомоби-
ли, като потреблението продължава да рас-
те с двуцифрени темпове всяка година. През 
2016 г. там са продадени 40% повече авто-
мобили, отколкото в цяла Европа (въпреки 
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Фиг. 2. Износ на развитите икономики по получател (%)
Източник: IMF; UNCTAD, OECD, WTO; McKinsey Global Institute analysis

Забележка. През 1995 г. общата стойност на износа е 4,3 трилиона USD,                          
през 2007 – 9,6 трилиона, а през 2017 – 10,3 трилиона.

че продажбите на превозни средства оттога-
ва са намалели) (Wang et al., 2017). Най-го-
лям в света е и китайският пазар на смарт-
фони с 444 милиона  USD оборот през 2017 
г. (Nakamura and Onishi, 2018). Възходът 
на местни марки смартфони като „Vivo“ и 
„Oppo“, продавани главно на вътрешния па-
зар, е свидетелство за растежа на консума-
цията в страната. Днес Китай заема 40% от 
световното потребление на текстил и облек-
ло, 28% в автомобилостроенето и 38% в ком-
пютрите и електрониката (Lund et al., 2019).

В резултат от увеличеното търсене все 
повече от произведеното в Китай днес се 
продава в самата страна. В рамките на про-
мишлените вериги за създаване на стойност 
Китай изнася 17% от брутната продукция, 
която произвежда през 2007 г. До 2017 г. из-
носът спада до 9% от производството – дял, 
приблизително равен с този в САЩ, но е да-
леч по-малък, отколкото в Германия (34%), 
Южна Корея (28%) или Япония (14%).

Потреблението нараства по-бързо и в 
останалата част от развиващия се свят, тъй 
като все повече държави се урбанизират, 
индустриализират и включват в глобалните 
вериги за създаване на стойност. Очаква се 
до 2030 г. развиващите се страни (без Ки-

тай) да заемат 35% от глобалното потребле-
ние (вж. Фигура 1). Търсенето се повишава 
в почти всички развиващи се държави, като 
ръстът е особено бърз в Индия, Индонезия, 
Тайланд, Малайзия и Филипините.

Тенденции в износа на развитите 
икономики

Тенденцията развиващите се страни да 
консумират повече от това, което произвеж-
дат, е най-очевидна в трудоемките и високо-
иновативните глобални стойностни вериги. 
Между 2007 и 2017 г. делът на продукцията 
в тях, която се изнася, е спаднал наполовина 
(от 29 на 15%) в Китай и от 33 на 27% в дру-
ги развиващи се икономики (с изключение 
на европейските). Развиващите се страни в 
Европа са единственият регион, който след-
ва обратна тенденция – те (вкл. и България) 
са важни доставчици за държавите от запад-
ната част на континента.

Намаляващата интензивност на тър-
говията в отрасли като облеклото отразява 
нарастването на доходите и на търсенето в 
страни, които са поели по-голямата част от 
трудоемкото производство в света. През 2002 
г. например 35% от износа на стоки за крайно 
потребление на Индия са облекла. През 2017 
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г. обаче този дял спада до 17% – не защото 
Индия губи своя дял от световния пазар, а за-
щото индийските производители на облекло, 
подобно на колегите си в Китай, вече не тряб-
ва да изпращат толкова много от своите про-
дукти по целия свят в търсене на купувачи. Те 
могат да продават повече дрехи на местните 
потребители. Средните разходи за облекло и 
обувки в Индия се покачват от 40 USD на чо-
век през 2007 г. до 64 USD през 2017 г., като 
пазарът се разширява и заради увеличаването 
на населението (Lund et al., 2019).

С изместването на глобалното търсене 
към развиващия се свят се откриват нови 
възможности за производителите в напред-
налите икономики. Докато през 1995 г. са-
мо 3% от износа от развитите икономики са 
насочени към Китай, до 2017 г. този дял на-
раства, достигайки 12% (от 130 милиарда на 
1.2 трилиона USD). За същия период делът 
на износа на развитите икономики, насочен 
към други развиващи се страни, се повиша-
ва от 20 на 29% (в абсолютни стойности от 
860 милиарда на 3 трилиона USD) (Фигура 
2). Тази тенденция се наблюдава както при 
изделията за крайно потребление, така и 
при междинните стоки.

В автомобилната индустрия например 
38% от износа на авточасти и автомобили на 
Япония, Германия и САЩ са насочени към 
Китай и останалата част от развиващия се 
свят. При услугите, свързани със знанието, 
включително информационните техноло-
гии, финансовите и бизнес услугите, 45% 
от целия износ от развитите икономики са 
предназначени за развиващите се страни. 
Китайският внос на стоки за крайно потреб-
ление вече се изравнява с този на Германия 
и надвишава вноса на Япония, Обединеното 
кралство, Франция и Русия.

През последното десетилетие нараства-
щият износ за развиващите се държави по-
мага на напредналите икономики да смек-
чат въздействието на спадналото в резултат 
от глобалната финансова криза вътрешно 
търсене, което продължава и до днес. В 
отрасли като обзавеждането и облеклото 
Франция, Германия и САЩ осъзнават, че 
макар през периода 2007-2017 г. търсене-

то от страна на техните напреднали иконо-
мически търговски партньори да намалява, 
нарастващият износ за развиващия се свят 
притъпява тази тенденция.

Азиатско-тихоокеанският регион вече е 
основен стратегически приоритет за много 
западни марки. Неотдавна например датска-
та пивоварна компания „Carlsberg“ регис-
трира липсата на ръст на приходите в Запад-
на Европа, но двуцифрен ръст на азиатските 
пазари (най-вече Индия) (Carlsberg Group, 
2018). Козметичният гигант „Estée Lauder“ 
отчита увеличение от 2% на продажбите в 
Америка и значително по-голямо – 11%, на 
тези в развиващите се пазари (дължащо се 
отчасти на обединяване с местни влиятелни 
социални медии и инфлуенсъри като ки-
тайската актриса Ян Ми) (Estеe Lauder, 2017) 
През първата половина на 2018 г. „Hermès“ 
съобщава, че Азиатско-тихоокеанският ре-
гион без Япония носи 38% от приходите на 
компанията – дял, който надвишава прихо-
дите й в цяла Европа (Hermеs, 2018).

Тенденции в износа на развиващите 
се държави

След няколко десетилетия на участие в 
глобалните стойностни вериги, главно като 
производители, днес развиващите се иконо-
мики също се превръщат във важни потре-
бители. Това създава възможности за износ 
не само за развитите държави – развиващите 
се страни все повече търгуват и помежду си.

В много отношения обаче китайската 
търговска политика е подложена на крити-
ки. Според данни на СТО средните мита на 
Китай върху вносни стоки са двойно по-го-
леми от средните митнически ставки на ЕС 
и три пъти по-високи от тези на САЩ, без 
да се променят значително през последно-
то десетилетие (WTO, ITS and UNCTAD, 
2018). Други спорни въпроси са ограниче-
ният достъп на чужди компании до някои 
китайски пазари, субсидиите за ключови 
местни индустрии и ограниченията, свърза-
ни с чуждестранните потоци от данни.

Най-рискови за чуждестранните компа-
нии са трансферът на технологии и защитата 
и прилагането на правата на интелектуална 
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Фиг. 3. Износ на развиващите се икономики по получател (%)
Източник: UNCTAD, WTO; McKinsey Global Institute analysis

Забележка. През 1995 г. общата стойност на износа е 0.9 трилиона USD,
през 2007 – 5.2 трилиона, а през 2017 – 7.7 трилиона.

собственост – това са и основните аргумен-
ти на САЩ в продължаващата търговска 
война с Китай. За да им бъде разрешено да 
навлязат в някои отрасли, чуждестранните 
фирми се нуждаят от съвместни предприя-
тия с китайски компании. Въпреки че това е 
ефективна стратегия за бързо изграждане на 
нови производства и възможности, съвмест-
ните предприятия могат да се превърнат в 
механизми за улесняване на трансфера на 
технологии от чуждестранните фирми към 
местните им партньори както по преки, та-

ка и по непреки канали. Китай постепенно 
облекчава ограниченията за чуждестранни 
инвестиции в сектори като финансите, енер-
гетиката, автомобилостроенето и производ-
ството на кораби и самолети. (Lee and Chen, 
2018), но достъпът до пазара продължава да 
бъде спорна точка в отношенията с много от 
търговските партньори на страната. 

Днес развиващите се икономики осъ-
ществяват повече от 40% от световната 
търговия със стоки и все по-често търгуват 
помежду си (Фигура 3). Сега тази т. нар. 

търговия Юг-Юг възлиза на 3.6 трилиона 
USD и представлява почти половината от 
целия износ от развиващите се страни (за 
сравнение през 2007 г. той възлиза на 39%).

В много отрасли компаниите виждат пре-
димство в разполагането на производството в 
близост до техните клиенти и в изграждането 
на мрежи от доставчици, намиращи се непо-
средствено една до друга, за да се подобри 
координацията. Производствените мрежи се 
разширяват в развиващите се страни, когато 
местните отрасли станат по-вертикално ин-

тегрирани и мултинационалните компании 
започнат да изграждат чуждестранни филиа-
ли, за да обслужват тези бързо растящи паза-
ри. Това се наблюдава в много страни, в т.ч. 
Китай, Индия и Индонезия.

Тенденции при участието в стойност-
ни вериги

Тенденцията към включване на все по-
вече национални производства в повече сег-
менти от различни индустриални стойностни 
вериги е най-силно изразена в Китай, но съ-
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ществува и в други развиващи се икономики. 
Най-ясната илюстрация е отрасъл „Текстил и 
облекло“, в който нарастващият фокус вър-
ху скоростта и времето за пускане на пазара 
изисква да се поддържа тясна координация 
между доставчиците на различни етапи от 
стойностната верига. В развиващия се свят 
(без Китай) делът на търгуваните междинни 
суровини спрямо общата продукция на отра-
съла се свива – от 18% в пика си през 2002 г. 
до 13% през 2017 г. (Lund et al., 2019). Вместо 
производството да се фрагментира в множе-
ство отдалечени страни, производствените 
мрежи обхващат няколко етапа и се консоли-
дират в отделни държави като Виетнам, Бан-
гладеш, Малайзия, Индия и Индонезия. Дори 
Етиопия, която е по-нов играч в текстилната 
индустрия, започва да разширява собствено-
то си производство на памук, за да обслужва 
своите производители на облекло.

Други развиващи се икономики раз-
работват по-широки вериги за доставка на 
храни и напитки. Например в Сенегал пър-
воначално просото се отглежда и използва 
от отделни домакинства за собствена кон-
сумация и до началото на ХХI век се пре-
работва единствено брашно от просо. Сега 
страната има за цел да усъвършенства и да 
разшири преработката, за да може да пред-
лага и други търговски продукти, например 
готови ястия от просо (Alliance for a Green 
Revolution in Africa, 2018).

Разширяването на веригата за създа-
ване на стойност в нови сегменти се раз-
вива по различен начин в различните час-
ти на развиващия се свят. В развиваща се 
Азия (без Китай) силният икономически 
растеж създава стабилни потребителски 
пазари, подкрепящи по-самостоятелни от-
расли, насочени към вътрешното потребле-
ние. Регионът разчита по-малко на внесени 
междинни суровини, отколкото останали-
те развиващи се страни (съответно 9,5 и 
18,7% от произведените стоки през 2017 г.). 
В категорията „глобални иновации“ (авто-
мобилна промишленост, химикали, маши-
ни, компютри и електроника) през периода 
2007-2017 г. вътрешното междинно произ-
водство нараства с 6% годишно, а делът на 

търгуваните междинни суровини, вложени 
в тези продукти, намалява с около 5 про-
центни пункта. В глобалните стойностни 
вериги, предлагащи свързани със знанието 
услуги, регионът отчита подобен 5-годи-
шен ръст на производството, докато делът 
на търгуваните междинни суровини, под-
държащи това производство, се свива с 11 
процентни пункта за десетилетие. Доста 
отрасли в тези страни стават все по-малко 
зависими от чуждестранни доставчици за 
определени суровини.

Същевременно в Европа отраслите в 
по-слабо развитите държави се интегри-
рат по-дълбоко във веригите за доставки 
на по-големите развити и близко разполо-
жени икономики. В Чехия, Словакия, Ру-
мъния, Полша и България например много 
компании се присъединяват към производ-
ствените мрежи на западноевропейските 
автомобилни производители (особено гер-
манските). Между 2007 и 2017 г. производ-
ството в глобалните иновационни отрасли 
в региона се е повишило с 2% годишно, а 
делът на търгуваните междинни суровини 
се е увеличил с два процентни пункта. Тази 
тенденция важи в по-широк план и за други 
видове вериги за създаване на стойност.

В отраслите, произвеждащи глобални 
иновации, мултинационалните компании 
понякога създават инерция, която помага 
на развиващите се страни да преминават от 
един етап на производство (обикновено по-
прост) към други, тъй като компаниите се 
стремят да поддържат повече фази от съот-
ветното производство заедно (на едно място). 
Например в автомобилното производство в 
Индия внесените междинни суровини нама-
ляват от 14% от брутното производство през 
2007 г. до 10,1% през 2017 г., тъй като при-
съствието на мултинационални автомобилни 
производители стимулира разпространение-
то на повече местни специализирани дос-
тавчици. През 2017 г. „Ford“ изнася 180 хил. 
автомобила от Индия, а „Hyundai“ още 153 
хил. Подобно на Китай, Индия произвежда и 
потребява повече от това, което произвежда, 
намалявайки интензивността на търговията 
както с крайни, така и с междинни стоки.



29
С Т РУ К Т У Р Н И П Р О М Е Н И В ГЛ О БА Л Н И Т Е М ОД ЕЛ И Н А Т Ъ Р С Е Н Е

Вместо заключение: Какво можем да 
очакваме в бъдеще?

Нарастващата индустриална зрялост в 
много развиващи се икономики, съчетана 
с все по-увеличаващо се търсене, променя 
моделите на световна търговия. Тези проме-
ни вероятно ще стават все по-изразителни 
през следващите години.

Успоредно с ръста на търговията със 
стоки за крайно потребление, през послед-
ното десетилетие постоянно нараства и тър-
говията с междинни суровини, което отра-
зява засилената интернационализация на 
производството. Закупуването на междинни 
суровини от чужди държави се увеличава 
във веригите за доставки на много отрасли, 
като по този начин се намалява вътрешната 
добавена стойност в износа. Вносът на меж-
динни суровини съставлява повече от 50% 
от търговията със стоки и около 70% от та-
зи с услуги (Miroudot et al., 2009), а в мно-
го страни нарастващият дял от междинния 
внос от чужбина завършва с производство-
то на стоки за крайно потребление за износ. 
В резултат от това приносът на вътрешните 
производствени фактори към износа в пове-
чето държави намалява, особено в по-мал-
ките (и по-отворени) икономики в сравне-
ние с по-големите или богатите на ресурси.

Според прогностичен модел на ОИСР 
(Johansson and Olaberría, 2014) през следва-
щите 40 години се очаква световният БВП 
да нараства средно с около 3% годишно с 
темпове на спад в много страни. До 2030 г. 
растежът в света ще бъде поддържан от все 
по-голямото участие на Китай и Индия с ви-
сок, макар и намаляващ ръст. След 2030 г. се 
очаква бързото развитие в Африка да ускори 
световния растеж. Тенденциите в страните 
от ОИСР са увеличението на БВП да е около 
2% годишно до 2060 г. Развиващите се ико-
номики ще продължат да изпреварват ОИ-
СР по този показател, но в близкото бъдеще 
разликата ще намалее, тъй като доходите в 
развиващите се страни ще достигнат нивата 
в ОИСР. В резултат от това през следващи-
те 40 години ще настъпят промени в дела на 
отделните държава и региони в световния 
БВП. По-бързите темпове на нарастване в 

развиващите се държави предполагат, че до 
2060 г. комбинираният БВП на икономиките 
на страните извън ОИСР ще съставлява око-
ло 60% от световния БВП спрямо около 40% 
през 2012 г. Очаква се ръстът на търговията 
(брутен износ на стоки и услуги) да продъл-
жи да изпреварва растежа на БВП през след-
ващите 40 години, като световната търговия 
ще се увеличава с около 3,5% годишно (в 
сравнение с 6,9% през периода 1990-2007 г.).

От гледна точка на географското разпре-
деление в търговските модели също ще има 
големи трансформации, предизвикани от не-
равномерното развитие на доходите по света, 
както и от промените в състава на потреби-
телската кошница и в относителната произво-
дителност. Предвижда се, че през следващи-
те десетилетия Китай и Индия ще спечелят 
пазарни дялове в световната търговия, въпре-
ки че след 2030 г. голямата скорост, с която се 
повишава китайският търговски дял, ще на-
малее поради забавяне в растежа на БВП. По 
същия начин се очаква Африка, Индонезия и 
други азиатски икономики да увеличат зна-
чително търговските си дялове, особено след 
2030 г., регистрирайки бърз растеж, водещ 
до нарастване на размера на икономиките, 
съчетано с ниски производствени разходи. 
Този ръст в търговските дялове на развива-
щите се икономики ще е най-вече за сметка 
на по-слабите търговски резултати в Еврозо-
ната – предполага се, че до 2060 г. нейният 
дял в износа ще се понижи до приблизител-
но 12%. Същевременно поради сравнително 
по-благоприятните в сравнение с Еврозоната 
прогнози за растеж се очаква спадът в дела 
на някои икономики от ОИСР (напр. САЩ и 
Канада) да бъде по-лек.

Променящото се географско разпреде-
ление на търговията намира отражение и в 
измененията в относителното значение на 
различните групи търговски партньори. Се-
га около половината от общата двустранна 
търговия се осъществява в рамките на ОИ-
СР, но според предвижданията до 2060 г. 
двустранната търговия между нейните чле-
нове ще намалее почти наполовина. За смет-
ка на това търговията между икономиките 
извън ОИСР ще се увеличи над два пъти, 
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достигайки до приблизително една трета от 
световната търговия. През прогнозния пери-
од търговията между азиатските страни ще 
нарасне от около 6 на 16%. В същото време 
в ОИСР все по-често ще се внасят продукти 
от външни за организацията държави, дока-
то делът на последните в световния внос ще 
остане повече или по-малко непроменен. В 
крайна сметка се предвижда, че през след-
ващите 40 години географският център на 
търговия ще се измества от развитите към 
развиващите се икономики.

През следващите десетилетия ще се про-
мени значително и относителното значение 
на различните страни и региони на конкрет-
ни пазари. Това е обусловено най-вече от 
различията в растежа, промените в относи-
телната производителност и в производстве-
ните разходи, както и от пренасочването на 
потреблението в развиващите се икономики 
към услугите. По-специално очакванията са, 
че Китай, Индия, други азиатски икономики 
и Африка ще станат доминиращи играчи в 
производството, докато повечето страни от 
ОИСР ще загубят позиции. Например Япо-
ния, Южна Корея и САЩ ще се лишат от 
сравнителното си предимство в областта на 
електрониката спрямо Китай и други азиат-
ски страни, които до 2060 г. вероятно ще за-
емат 70% от световния износ в този отрасъл. 

Делът на развиващите се икономики (на-
пр. Китай, Индия и африканските страни) на 
световния пазар ще се повиши значително 
дори в търговията с услуги. Причината е, че 
тези държави ще се ориентират към по-ино-
вативни дейности, тъй като, съчетано с по-го-
лемия размер на икономиките им, те стават и 
по-богати. Дялове в търговията с услуги на 
Китай и Индия ще се увеличат най-вече за 
сметка на Еврозоната, САЩ, Япония и Обе-
диненото кралство. Едно от обясненията за 
това е, че някои сектори на услугите обикно-
вено се характеризират с ниски нива на про-
изводителност. Следователно за тези сектори 
достъпът до евтина работна ръка има срав-
нително голямо значение и въпреки че раз-
ходите за труд в развиващите се икономики 
нарастват, те все още са по-ниски, отколкото 
в повечето развити икономики.

Всичко казано дотук свидетелства за 
промяната на мястото в световното стопан-
ство на развиващите се икономики, които 
започват да се превръщат в непренебрежи-
ми регионални и дори глобални играчи на 
пазара. Това е и най-голямото предизвика-
телство пред глобалната търговска система 
в момента. След като се избавят от зависи-
мостта си от по-богатите страни, те могат да 
оспорят тяхната икономическа доминация и 
същевременно все още да се възползват до 
известна степен от статута си на развиващи 
се държави. От такава гледна точка по-ясно 
се вижда логичната връзка между неуспеха 
на СТО, възхода на развиващите се иконо-
мики и дебата за това, дали световната тър-
говска система в сегашния си вид е годна за 
бъдещето. Към всичко това трябва да бъдат 
добавени и все още неясните икономиче-
ски последици от Covid-19 и пандемичната 
обстановка в глобален план, които със си-
гурност ще имат и своето структурно отра-
жение върху световното стопанство.
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Резюме: Развитието на информацион-
ните и комуникационни технологии допри-
несоха за процесите на дигитализация, 
включително в областта на международни-
те финанси и по отношение на валутния па-
зар. Разпространението на информацията за 
отделните събития се ускори и това увеличи 
значително валутнокурсовите колебания на 
международните пазари. Освен това, диги-

талните валути разширяват своето място на 
пазара и се увеличава делът на електронните 
разплащания. Целта на статията е да се пред-
ставят основните понятия при дигиталните 
валути и да се разгледа валутният риск за тях. 

Ключови думи: криптовалути, елек-
тронни пари, изкуствени валути, дигитални 
валути на централните банки, валутнокурсо-
ви регулации.

 

Abstract: The development of the informa-
tion and communication technologies have con-
tributed to the digitalization process in the field 
of international finance and foreign exchange 
market. The spread of information for various 
events has accelerated and thus the fluctuations 
of the exchange rates on the international mar-
kets have increased significantly. Moreover, dig-

ital currencies enlarge their presence on the mar-
ket and the share of electronic payments rises. 
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Въведение

Процесите на дигитализация ускориха 
обмяната на информация между отделни-
те участници в световната икономика, което 
допринесе за въвеждането на нови техноло-
гии и иновативни подходи при извършване 
на разплащанията между фирмите и търго-
вията на финансовите пазари. Търговските 
взаимоотношения преобладаващо се тран-
сформираха от реални в дигитални, а панде-
мията от коронавирус ускори приложението 
на електронните услуги. 

Разпространението на информацията за 
отделни събития се ускори през последните 
години, а това намери отражение при техни-
ческия и фундаменталния анализ, необходи-
ми за прогнозирането на валутните курсове. 
Така валутите, прилагащи плаващи или про-
менливо фиксирани валутнокурсови режими, 
започнаха да се колебаят значително поради 
скоростта на обмена на информация и дина-
миката на процесите в света. Това се отнася 
както за водещите валути, така и за тези от 
развиващите се икономики и нововъзниква-
щи пазари, като нестабилността и предвиди-
мостта на събитията увеличиха валутния риск 
за отделните участници (Николова, 2018). 

Освен скоростта на разпространение-
то на информацията и валутния риск, ди-
гитализацията със сигурност промени раз-
бирането за търговията на валутния пазар и 
с появата на т.нар. криптовалути (Carvalho, 
Pires, Artoli, de Oliveira, 2020). Още с тяхно-
то появяване стана ясно, че това явление ня-
ма да е краткосрочно, въпреки че нито една 
централна банка не се ангажира с тяхната 
подкрепа на пазарите, но и не бе въведена 
регулативна рамка за тях, поне първона-
чално. Напротив, криптовалутите набират 
популярност сред участниците – фирми и 
отделни физически лица, и се развиват и 
разпространяват навсякъде постепенно. 

Така възникват въпросите за бъдещето 
на съществуващите валути и електронните 
пари, които са официално платежно средство 
за отделни държави (още фиатни пари от ан-
гл. ез. „fiat money“), както и ролята на цен-
тралните банки за поддържане на избрания 

валутнокурсов режим. Златото, което в ми-
налото е било основен гарант за поддържане 
стабилността на дадена валута в рамките на 
Златния, а по-късно и на Златно-доларовия 
стандарт, днес се разглежда като възможност 
за инвестиции (Stoichkova, 2020), (Petkova, 
2007), (Петкова, 2010). То заема част от ва-
лутните резерви на всяка държава чрез ней-
ната централна банка, но не е водещо изис-
кване, за да е стабилна една валута на пазара. 

При фиатните пари ролята на централ-
ните банки е определяща за доверието в 
тях, и съответно за възможностите за тях-
ната подкрепа чрез инструментите на па-
ричната политика. При криптовалутите, на-
против, липсата на регулация и намесата на 
централните и търговските банки ги прави 
атрактивни, но увеличава тяхната несигур-
ност. Така децентрализацията се превръща в 
едно от предизвикателствата както за банко-
вите и небанковите и финансовите институ-
ции, така и за отделните правителства. 

С разширяването на обема на разпла-
щанията в криптовалути централните банки 
са изправени пред редица предизвикател-
ства (Димитрова, 2015), (Димитрова, 2019) 
по отношение на промяната в техния биз-
нес модел и съответно поведение на пазара. 
Новите технологии улесняват финансовото 
посредничество, като по този начин не само 
търговските банки могат да извършват от-
делни финансови услуги (Prasad, 2018). 

Към момента криптовалутите се раз-
глеждат като възможност за извършване 
на по-евтини разплащания и като средство 
за получаване на приходи от инвестиции 
(Янева, 2020), (Попчев и Танева, 2018а), 
(Сиркаров, 2020). Криптовалутите заедно с 
блокчейн (блокверига) технологията тран-
сформират бизнеса и начина, по който до 
момента функционираха бизнес моделите 
(Борисов, 2020), (Попчев и Танева, 2018).

Още един въпрос, който се разглежда 
при анализа на криптовалутите е дигитал-
ния валутен риск (Gilbert, S., Loi, H., 2018). 
Ако до момента начините за управление на 
валутния риск са ясно дефинирани и прило-
жими в теорията и практиката, то при нови-
те валути тези правила не са предвидими и 
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апробирани. Така предизвикателствата при 
управлението на дигиталния валутен риск 
остават актуални и са все още област на про-
учване и анализиране. 

Към тези посочени актуални въпроси за 
дигиталните валути, не бива да се пропуска 
и пандемията от коронавирус. Тя се отрази 
върху всички сфери на обществения живот и 
икономиката, но и ускори дигитализацията на 
процесите в различни сектори. Особено съ-
ществено се отрази това върху сферата на об-
разованието, туризма, дейността на общините 
(Borissov, 2020). В същото време възможност-
ите за развитие на връзките на бизнеса с об-
разованието биха могли да допринесат за съз-
даването на предприемачески и устойчиви 
практики (Текев, 2003), (Текев, 2015). 

Целта на статията е да се представят ос-
новните понятия при дигиталните валути и 
да се разгледа валутният риск за тях. 

Конкретните задачи, които се поставят 
за разглеждане в статията, са:

	Да се представят възгледите и разно-
видностите за дигитални валути, както и ос-
новните понятия в тази област;

	Да се разгледа валутният риск при 
дигиталните валути.

В статията са ползвани публикации и 
коментари на автора, както и анализи и из-
следвания на водещи изследователи.

1. Същност и особености на дигитал-
ните валути 

Развитието на отделните форми на па-
рите се променя от историческите особе-
ности на паричните системи и начина, по 
който те изпълняват своите функции. Всяка 
от формите на парите през отделните епохи 
е изпълнявала своята роля за улесняване на 
търговията и финансовите взаимоотноше-
ния между стопанските субекти. Различават 
се няколко (Стоименов, 2009): 

	Стокови пари;
	Металически пари (златни и сре- 

бърни);
	Банкноти;
	Кредитни пари;
	Книжни пари;
	Електронни пари. 

Разбирането за електронните пари е, че 
те са дигиталното проявление на книжните и 
кредитните пари, т.е. налични са във физиче-
ска форма. По този начин те се разглеждат ка-
то пари и изпълняват всички техни функции.

Общоприето е разбирането, че за да 
обозначим валутите като пари, то те трябва 
да изпълняват три функции: 

1. Средство за размяна; 
2. Средство за натрупване; 
3. Разчетно средство.
Друг съществен момент при спомена-

тите форми на парите е ролята на централ-
ните банки. Те са тези, които чрез своя-
та парична и валутна политика поддържат 
стабилността на своята национална валута 
(книжни, кредитни, електронни пари) чрез 
осъществяването на интервенции на пазара 
и чрез прилагането на други инструменти на 
тази политика. Така се запазва финансовата 
стабилност на местната банкова и небанко-
ва система и на националната икономика. 

Освен споменатите форми на парите в 
литературата се среща понятието „между-
народни пари“, с което се определят т.нар. 
наднационални пари (Стоименов, 2009). То-
ва са национални валути, които поради свое-
то място на финансовите и стоковите пазари 
се прилагат за реализиране на разплащани-
ята между отделните участници, каквито 
всъщност са водещите валути в света, чрез 
които се осъществява търговията на между-
народните стокови и финансови пазари.

С появата на дигиталните валути и 
криптовалутите, както и все по-бързо на-
растващия техен брой, се въвеждат и нови 
понятия, с които да се обозначат техните от-
делни видове, а и нововъзникващи процеси. 
Обикновено с понятието „дигитални валу-
ти“ се обозначават всички валути, които не 
са във физически формат, т.е. те са само в 
дигиталното пространството, и чрез тях се 
извършват разплащания в интернет като 
„електронни пари“, криптовалути, „изкуст-
вени валути“ и др. Това е т.нар. широко раз-
биране за понятието „дигитални валути“. 
Въпреки това разграничението се оказва 
сложна задача за все по-нарастващия набор 
от понятия за тези нововъведения.
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Разбира се, че при по-внимателно раз-
глеждане на отделните валути се наблюда-
ват различия, и то по отношение не само на 
дигиталната форма, но и спрямо функции-
те, които изпълняват, както и ролята на цен-
тралните банки при въвеждане на регулации 
за осъществяване на разплащанията, както и 
по отношение на валутния риск.

В настоящата статия дигиталните валу-
ти, които се разглеждат са четири основни и 
те са посочени на Фигура 1:

	Електронни пари;
	Изкуствени валути;
	Дигитални валути на централните 

банки;
	Криптовалути. 
Сравнението между четирите вида ди-

гитални валути е на базата на следните 
критерии: 

1. Функции на парите, които изпълняват; 
2. Регулациите, които се прилагат спря-

мо тях;
3. Ролята на централните банки;
4. Валутният риск при дигиталните 

валути.
Когато се разглежда валутният риск 

при дигиталните валути, трябва да се от-
чете, че в случаите, когато участват банко-
ви или небанкови финансови институции, 
то със сигурност има правила за оценката 
и управлението на валутния риск. Но кога-
то става въпрос за дигитални валути извън 
регулациите на централните банки, то тога-
ва нивата на валутния риск са значително 
по-високи и липсват ясни правила за упра-
влението на риска. 

При дигиталния валутен риск трябва 
да се отчитат и други фактори, които вли-
яят върху поведението на валутнокурсовите 
експозиции като регулациите и допълнител-
ни ограничения за дигиталните валути, ки-
берсигурност, извършване на нерегламен-
тирани плащания чрез дигитални валути, 
които да доведат до допълнителни санкции 
за икономическите субекти, които ги полз-
ват, непредвидимостта на промените в зако-
нодателството на една или друга държава, 
която налага ограничения за разплащанията 
с дигитални валути. 

2. Видове дигитални валути 
Както бе посочено, електронните пари 

са дигиталното изражение на официални-
те платежни средства на отделните страни 
и те изпълняват и трите функции на пари-
те. Централните банки са ангажирани с под-
държане на стабилността на тези валути не 
само в тяхната физическа форма, но и в ди-
гиталния им формат. Освен това, налице е 
централизиран подход спрямо прилаганите 
регулации от страна на централните бан-
ки и останалите небанкови финансови ин-
ституции спрямо електронните пари. По 
отношение на валутния риск, всяка банко-
ва и небанкова финансова институция има 
вътрешни правила за неговото управление, 
както и при какви нива на риска кои са кон-
кретните мерки, които се предприемат. 

Фиг. 1. Проявления на дигиталните валути
Източник: авторът

„Изкуствените валути“ (Aschheim and 
Park, 1976) са също дигитални и всъщност 
са създадени с определена цел и изпълняват 
само някои от функциите на парите, и то в 
ограничени мащаби. Те са свързани с офици-
ални наднационални институции, които на-
блюдават за тяхната стабилност и предпазва-
не от срив на пазарите или по отношение на 
изпълнението на техните функции. Повечето 
от тези дигитални валути, които продължа-
ват да съществуват и днес, са създадени през 
60-те и 70-те години на 20 век и то преди ин-
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тернет да е масово познат. Така или иначе, те 
се явяват основата за появата на съвремен-
ните дигитални валути. Примери за изкуст-
вени валути са Специалните права на тираж, 
екю, Азиатската валутна единица. 

Характерно за изкуствените валути е че 
те са създадени като валутна кошница и се 
състоят от някои от водещите световни валу-
ти. По този начин се формира техният валу-
тен курс спрямо останалите официални пла-
тежни средства, като на дневна база или на 
база друг времеви период се коригира валут-
ният курс. Валутният риск при тези валути се 
базира на избраните във валутната кошница 
и тяхната волатилност на финансовите паза-
ри. Институциите, създали тези валути, също 
имат отношение към валутния риск и негово-
то управление чрез валутния курс и времевия 
период, избран за корекция на курса. 

Специални права на тираж. След Вто-
рата световна война, за да се стабилизи-
рат международните финанси, се въвежда 
системата Бретън Уудс (Златно-доларовия 
стандарт). Наред с това се създават специ-
алните права на тираж, които се разглеждат 
като валутата на Международния валутен 
фонд и представляват изкуствено създадена 
валута, която да е алтернатива на щатския 
долар, в случай че той не успее да се задър-
жи като международно резервно средство. 
Този вариант така и не се реализира, но те 
продължават да съществуват и до днес и да 
се разглеждат като международен резервен 
актив (International Monetary Fund, 2021). 

По отношение на функциите на пари-
те специалните права на тираж са разчетно 
средство за Международния валутен фонд 
и други международни финансови институ-
ции. Освен това, те се ползват и за разпла-
щания от страна на МВФ при отпускане на 
кредити към съответната страна-кредитопо-
лучател. Така или иначе, специалните права 
на тираж остават резервни активи и са част 
от валутните резерви на всяка страна. 

Друга подобна валута е екюто, която 
също не е изпълнявала всички функции на 
парите, но исторически е изиграла значи-
телна роля, за да се утвърди и съществува 
днес еврото като единна европейска валута. 

Тя е изпълнявала само две от функциите – 
разчетно средство и средство за натрупване, 
но при определени условия. Въпреки това 
още с приемането на екюто през 1979 г. това 
се е разглеждало като възможност за разши-
ряване на неговите функции и създаването 
на негова бъдеща форма, което се реализира 
чрез въвеждането на еврото през 1999 г. 

Азиатската валутна единица (ACU/
AMU – Asian currency unit/ Asian monetary 
unit) е също изкуствено създадена валу-
та, която представлява валутна кошница 
(Ogawa and Shimizu, 2011). Целта за форми-
рането на тази валута е улесняване на тър-
говията между страните членки на АСЕ-
АН (ASEAN) и насърчаване на търговските 
и финансовите потоци в Азия, подобно на 
екюто, а след това на еврото в Европейския 
съюз. Икономическите и политическите 
различия между държавите в този регион на 
света поставят пред редица предизвикател-
ства съществуването на тази изкуствена ва-
лута, поне на този етап. 

Третият вид валути е все още в про-
цес на разработване от отделни централни 
банки в света. Това са дигиталните валути 
на централните банки (на англ. ез. central 
bank digital currencies – CBDC), (Balz, 2021), 
(Carstens, 2021), (Атанасова, 2020), за които 
все още има частична информация какво ще 
представляват – дали ще са като електрон-
ните пари или ще са изцяло нови форми на 
парите, които ще се прилагат в дигиталното 
пространство. Вероятно тази дискусия ще 
продължи да се провежда, докато централ-
ните банки не се убедят, че е необходимо да 
се премине към този тип валути. Всъщност 
подобни валути се обсъждат в контекста на 
разплащанията в интернет и поради намале-
ните такси при реализиране на разплащания 
чрез небанкови финансови институции. 

Друг въпрос, свързан с дигиталните ва-
лути на централните банки, е свързан с функ-
циите на парите, които те ще изпълняват. По-
не към настоящия момент се очаква те да 
имат и трите функции, т.е. да са дигитални 
пари на централните банки. Но докато не се 
емитират и не се обявят официално, е труд-
но да се прогнозира. Със сигурност те ще са 
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разплащателно средство, тъй като това е дви-
гателят за тяхната разработка. Европейската 
централна банка обяви създаването на диги-
тално евро, което ще допълва съществува-
щото към момента в обращение евро, но все 
още няма ясни параметри за дигиталната ва-
лута, подобно на останалите централни бан-
ки в света (European Central Bank, 2021).  

Две са формите на дигиталните валу-
ти на централните банки, които са в процес 
на обсъждане и предварително анализира-
не (Carstens, 2021), (Bank for International 
Settlements, 2021) и те са: 1. Дигитални ва-
лути за разплащания между банки, вкл. цен-
трална банка и търговски банки (wholesale 
CBDCs), и 2. Дигитални валути за извърш-
ване на разплащания между банките и тех-
ните клиенти, включително и участие на 
централната банка (retail CBDCs). 

Безспорно е, че развитието на крипто-
валутите се дължи на информационните и 
комуникационни технологии. Но за разлика 
от електронните пари и „изкуствените валу-
ти“, централните банки не са отговорни за 
тях, т.е. те са децентрализирани и не попа-
дат в обхвата на регулациите от национални 
или наднационални институции, включи-
телно и централните банки. Ограниченията 
към тях са свързани с разплащанията в кон-

кретни държави и след изричните рестрик-
ции от отговорните институции. 

Криптовалутите все още не са приети 
за пари, тъй като не изпълняват трите функ-
ции. В зависимост от конкретните валути те 
се ползват като средство за размяна и сред-
ство за натрупване. 

Класификацията при криптовалутите е 
сложна, предвид разнообразието от създаде-
ни валути и продължаващия процес на обявя-
ване на нови. Въпреки това Европейската цен-
трална банка (European Central Bank, 2012) е 
приела като начин за класифициране връзката 
между реалната и дигиталната среда, според 
която се различават три вида криптовалути 
или още наричани виртуални валути:

3. Затворена схема на виртуалните ва-
лути, при която разплащанията стават в ин-
тернет пространството и нямат досег с ре-
алната среда;

4. Еднопосочна схема при виртуалните 
валути, при която могат да бъдат закупени 
криптовалути срещу реални пари по съотве-
тен валутен курс, но противоположната опе-
рация не може да се осъществи, т.е. срещу 
криптовалути не могат да се купят реални 
(фиатни) пари. 

5. Двупосочна схема на виртуалните 
валути, при която могат да се купуват и про-

 
Електронни пари „Изкуствени 

валути“ 
Дигитални валути 

на централните 
банки 

Криптовалути 

Функции на 
парите 

Изпълняват трите 
функции на парите 

Изпълняват само 
една или две от 
функциите 

Предполага се, че ще 
изпълняват трите 
функции 

Изпълняват само една или 
две от функциите  

Регулации, 
прилагани спрямо 

дигиталните 
валути 

Да, от централните 
банки 

Да, от институциите, 
отговорни за тях 

Да, от централните 
банки 

Не, но на територията на 
дадена страна могат да се 
ограничат разплащанията 
и операциите с 
криптовалути  

Роля на 
централните 

банки 

Емитират се от 
централните банки 
и те са отговорни за 
тяхната стабилност 

Нямат отношение 
към този тип валути, 
освен ако не са част 
от валутните резерви 

Отговорност за 
емитирането е на 
централната банка  

Нямат отношение към 
криптовалутите 

Валутният риск 
при дигиталните 

валути 

Има разработени 
правила за оценка и 
управление на 
валутния риск 

Определят се 
валутни курсове на 
базата на кошницата 
от валути, от които 
се състоят 

Ще се приложи 
опитът от 
управлението на 
валутния риск на 
електронни пари 

Няма правила за валутния 
риск при криптовалутите. 
Валутнокурсовите 
колебания са трудно 
прогнозируеми.  

 

Таблица 1. Разлики между отделните видове дигитални валути

Източник: авторът
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дават криптовалути срещу реални пари (фи-
атни пари) по съответен валутен курс. 
Друга популярна класификация на крипто-
валутите е свързана с начина на организи-
ране и ползване на блокчейн технологиите 
(блокова верига). Така се различават два ти-
па криптовалути: 1. Криптовалути, базира-
ни на блокчейн технологията като биткойн, 
етериум и др. и  2. Криптовалути, които не 
са организирани чрез блокчейн. 

Това, което обединява всички посоче-
ни видове криптовалути, е, че не се прием-
ат за пари и не подлежат на регулиране от 
централните банки. В Таблица 1 е направе-
но сравнение между отделните дигитални 
валути, разгледани в настоящата статия по 
четири показателя: изпълнение на функции-
те на парите, регулациите, които се прилагат 
спрямо тях, ролята на централните банки и 
валутния риск при дигиталните валути.  

Изводи 
Дигиталните валути промениха рево-

люционно начина, по който се извършват 
разплащания между отделните участници 
в икономиката и на финансовите пазари, а 
продължаващото развитие на технологии-
те ускорява създаването на нови финансо-
ви иновации. Настоящото състояние на ди-
гиталните валути показва, че все по-голяма 
ще е конкуренцията при финансовите по-
средници, що се отнася до извършване на 
разплащания. Това мотивира централните 
банки, макар и предпазливо да се насочат 
към създаването на свои дигитални валути. 

Бъдещето на дигиталните валути е 
свързано с повишаване на сигурността на 
извършваните трансакции и предпазването 
не само от валутен риск, но и различни дру-
ги рискове, вкл. киберрискове. 
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Резюме: Валутният борд бе въведен в 
България през 1997 г. с цел ограничаване на 
галопиращата инфлация и стабилизиране на 
икономиката след свирепата банкова криза 
от 1996 г., задача която той успешно изпълни. 
От друга страна, бордът е критикуван въз ос-
нова на хипотезата, че вреди на реалната ико-
номика, която иначе би се развивала по-бързо 
при режим на гъвкави валутни курсове. Така 
или иначе, през годините той функционира-
ше стабилно и успешно. Така бордът оцеля 
по време на световната финансова криза от 
2008/9 г., при банковата паника в България 
от 2014 г., вследствие на която фалира чет-
въртата по големина Корпоративна търговска 
банка, както и в рамките на икономическата 
криза, породена от пандемията с КОВИД 19. 
Ако бордът беше се „сринал“ под натиска 
на тези кризисни явления, това би довело до 

икономическа катастрофа, която несъмнено 
щеше да има разтърсващи социални и ико-
номически последици. Възможен ли беше та-
къв катастрофален сценарий? Симулации на 
„най-лошия случай“ показват недвусмисле-
на устойчивост на борда към световната фи-
нансова криза и банковата паника от 2014 г. 
и кризата, породена от КОВИД-пандемията. 
Отразявайки тези кризисни явления, показа-
телите за състоянието на борда отчитат вло-
шаване. Те обаче се стабилизират след това, 
не давайки причина за безпокойство относно 
стабилността на паричната система. Най-ло-
гичният край на режима на валутен борд би 
бил приемането на еврото по валутен курс, 
близък до сегашния, подобно на приемането 
на Литва и Естония в Еврозоната.  

 Ключови думи: валутен борд, финан-
сова криза, банкова паника, еврозона
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Abstract: The currency board was intro-
duced in Bulgaria in 1997 in order to curb gallop-
ing inflation and stabilize the economy after the 
fierce banking crisis of 1996, a task it successful-
ly completed. On the other hand, the board has 
been criticized on the grounds that it harms the 
real economy, which would otherwise grow fast-
er under a flexible exchange rate regime. In any 
case, over the years it has functioned stably and 
successfully. Thus, the board survived during 
the global financial crisis of 2008/9, the banking 
panic in Bulgaria in 2014, as a result of which the 
fourth largest Corporate Commercial Bank went 
bankrupt, as well as the economic crisis caused 
by the KOVID pandemic. 19. If the board had 
collapsed under the pressure of these crises, it 
would have led to an economic catastrophe that 

would undoubtedly have had devastating social 
and economic consequences. Was such a cata-
strophic scenario possible? Worst case simula-
tions show unequivocal resilience on board to 
the global financial crisis and banking panic of 
2014 and the crisis caused by the KOVID pan-
demic. Reflecting these crisis phenomena, the in-
dicators for the condition of the board report de-
terioration. However, they stabilize afterwards, 
leaving no cause for concern about the stabili-
ty of the monetary system. The most logical end 
of the currency board arrangement would be the 
adoption of the euro at an exchange rate close to 
the current one, similar to the admission of Lith-
uania and Estonia to the Eurozone.

Keywords: currency board, financial cri-
sis, bank panic, euro area
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Въведение

България бе приета за членство в Един-
ния надзорен механизъм и Европейския ва-
лутен механизъм (ERM II), т.нар. чакалня 
на еврозоната, през 2020 г., 13 години след 
приема за член на Европейския съюз. Въ-
преки че общественото мнение в страната 
е проевропейско, т.е. еврооптимизмът е над 
средните нива за съюза, както недвусмис-
лено показват резултатите от проучванията 
на Евробарометър (Eurobarometer, 2021), в 
различни периоди сред населението се поя-
вяваха елементи на паника относно стабил-
ността на борда. Така например в началото 
на 2020 г. с безпокойство се дискутираше 
възможността за обезценяване на лева при 
престоя в чакалнята на еврозоната. Перио-
дично възникват и съмнения дали България 
изобщо трябва да заменя системата на валу-
тен борд с приемане на еврото като нацио-
нална валута (Христозов, 2019), тъй като 
бордът успешно поддържаше фиксиран ва-
лутен курс на лева към еврото и удържа на 
всички финансови и икономически преврат-
ности в продължение на повече от две десе-
тилетия (Ganev, 2012; Kalchev, 2015).  

Тези обществени процеси логично изви-
каха на преден план оценки, анализи и равно-
сметки за функционирането на паричния съ-
вет в страната, които допълниха множеството 
по-стари изследвания, свързани с тази те-
ма (Неновски, 2007; Atanasov and Valchanov, 
2011, Спасова, 2017, Захариев, 2018). 

Без съмнение бордът запази фиксира-
ния валутен курс на лева към еврото и та-
ка създаде условия за привличане на чуж-
дестранни инвестиции в страната, както и за 
устойчиво развитие на реалната икономика, 
освобождавайки я от валутен риск и неси-
гурност (Радков и Захариев, 2013).  

При въвеждането на паричния съвет през 
1997 г. брутният вътрешен продукт на Бълга-
рия беше 10 млрд. долара, докато към края 
на 2019 г. той бе вече 6.2 пъти по-голям (66.2 
млрд. долара).1 За сравнение, БВП на съседна 
Румъния към 1997 г. бе 35.6 млрд. долара, а 
23 години по-късно той достигна 243.7 млрд. 

долара, или с над 6.8 пъти повече, при систе-
ма на флексибилен валутен курс, по данни на 
МВФ (IMF). С други думи, валутният борд 
бе необходимо, но не и достатъчно условие 
за растежа на реалната икономика, защото 
други икономики постигнаха по-интензивен 
икономически растеж, без там да е действала 
системата на паричен съвет. 

Тази статия изследва последните 12 го-
дини и половина от функционирането на 
борда, т.е. от времето на световната финан-
сова криза от 2008/9 г. през банковата пани-
ка от 2014 г. до първата половина на 2021 г., 
втората доминирана от пандемията с КОВИД 
19 година. Именно в тези кризисни моменти 
най-ясно изпъкват качествата на борда за за-
пазване стабилността на националната валу-
та, а оттам и на икономиката като цяло. 

Изследването ще се базира на общодос-
тъпни статистически данни, публикувани 
главно от Българската народна банка (БНБ), 
които са взети като база за изчисляване на 
специфични статистически показатели, да-
ващи информация за аспекти от функциони-
рането на борда и изследващи главно него-
вата стабилност (BNB). 

Институционална рамка
Валутният борд беше въведен в Бъл-

гария с цел ограничаване на инфлацията и 
стабилизиране на икономиката след опусто-
шителната (национална) икономическа кри-
за от 1996/7 г. С него българският лев беше 
фиксиран към германската марка, а след то-
ва към еврото при курс 1.95583 лв. = 1 евро. 

Беше ограничен обхватът на паричната 
политика на Българската народна банка. Tя 
не можеше вече да провежда операции на от-
крития пазар. Запази се обаче възможността 
централната банка да действа като „кредитор 
от последна инстанция“, но само при систе-
мен риск, до определен лимит и срещу обез-
печение. БНБ продължи да определя мини-
малните задължителни резерви на банките 
(Grimm, 2007; Gulde, 2010).  Валутният борд 
наложи по-строга фискална дисциплина, тъй 
като забрани на БНБ да отпуска заеми на 
правителството (Hanke, 2012). 

 1 Привличаме тук 2019 година като база за сравнение, поради кризисния характер на 2020 и първата половина 
на 2021 година,  които са белязани от пандемията с КОВИД-19.
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За да функционира бордът, валутните 
резерви трябва да покриват всички банк-
ноти и монети в обръщение, емитирани от 
БНБ, и банковите резерви (= парична база), 
а също така и депозита на правителството и 
депозита на Управление „Банково“ на БНБ 
(Ialnazov and Nenovsky, 2001; Hanke and 
Schuler, 2002).  

Валутният борд функционира успешно, 
като „преживя“ световната финансова кри-
за от 2008/9 г., банковата паника в България 
от лятото на 2014 г., завършила с фалита на 
КТБ, четвъртата по големина банка в стра-
ната по това време, както и икономическа-
та криза съпровождаща пандемията с КО-
ВИД-19 през 2020/21 г. 

От въвеждането му всички политически 
партии и правителства официално го подкре-
пят и съществува консенсус за запазване на 
борда до влизане на България в Еврозоната. 

Високо покритие на паричната база с 
валутни резерви

Покритието на паричната база (ПБ) с 
валутни резерви е основен индикатор за 
състоянието на Валутния борд, като изиску-
емият минимум за гарантиране на неговата 
стабилност е 100% покритие. 

В края на  първото полугодие на 2021 г. 
валутните резерви възлязоха на 29.7 млрд. 
евро, което отговаря на 140.1% покри-
тие на паричната база – стойност солидно 
надхвърляща задължителния минимум от 
100% (виж Фиг. 1).  В рамките на изследва-
ния период се очертават временни спадове 
както през 2009 г., когато „пристигна“ у нас 
световната финансова криза, така и в пе-
риода 2014/15 г. характерен с проблемите 
около КТБ. През втората половина на 2020 
г. също се наблюдава спад, който реализи-
ра и абсолютен минимум на показателя до 
137.7% покритие към края на декември, 
последвано от постепенното му покачване 
през първото полугодие на 2021 г. Линията 
на тренда показва обаче ясна тенденция на 
спад за периода.

Фиг. 1. Покритие паричната база (%)
Източник: БНБ, собствени изчисления 

Въз основа на този показател могат 
да бъдат симулирани следните екстремни 
негативни сценарии:  

1) Ако от валутните резерви се изключи 
депозитът на правителството в управление 
„Емисионно“ на БНБ, покритието на парич-
ната база към края на юни 2021 г. би спадна-
ло до 119.7%, което отново значително над-
хвърля минимума (в т.ч. и буфера). 

С други думи, дори ако правителството 
ликвидира депозита си (основен елемент на 
Фискалния резерв), поради примерно ката-
строфално положение на бюджета, това не 
би разклатило Валутния борд. Нещо повече, 
при нужда 19.7% от резервите ще могат да 
се използват за рефинансиране на банки по 
правилата на Закона за БНБ.  

Фиг. 2. Покритие паричната база
и депозита на правителството (%)

Източник: БНБ, собствени изчисления

От друга страна, динамиката на бю-
джетните дефицити, фискалният резерв (дър-
жан на депозит) и публичният дълг показват, 
че за покриване на дефицити е ангажиран 
преди всичко публичен дълг, а фискалният 
резерв варира на нива около 10 млрд. лв. към 
края на периода. Това означава, че в средно-
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срочна перспектива не биха възникнали за-
плахи за Валутния борд от страна на фиска, 
тъй като той спокойно финансира дефицити-
те си на капиталовия пазар. 

Фиг. 3. Покритие паричната на
левовата част на М2 (%)

Източник: БНБ, собствени изчисления 

Проблеми в тази насока могат да се поя-
вят, ако ускореното задлъжняване продължи 
дългосрочно и в голям мащаб (Kalchev, 2017).

2) Ако всички левове в обръщение и на 
депозит в банковата система (левова част на 
М2) биха били конвертирани в резервна ва-
лута към юни 2019 г., това би било възмож-
но за 65.1% от тях. Тази значителна част от 
левовото предлагане показва границата на 
стабилност на борда в случай на тотална 
банкова паника и остра валутна криза, която 
е много малко вероятна.

Елементи на такава ситуация възникнаха 
например след промяната на чл. 29 от Закона 
за БНБ, внесена без предварително оповес-
тяване в началото на февруари 2020 г. Тази 
промяна предизвика безпокойство сред насе-
лението, заради страхове от възможна нега-
тивна промяна на валутния курс лев/евро в 
бъдеще, което повиши търсенето на евро.  

В крайна сметка вероятността цялото 
левово предлагане да бъде конвертирано в 
резервната валута към този или друг даден 
момент е незначителна, защото подобно ма-
сово теглене на депозити и конвертиране на 
левовете в евро би поставило банките в лик-
видно и валутно затруднение.   

В такъв сценарий те биха се явили ес-
тествени „предпазители“ на борда. Това че 
¾ от тях са чужда собственост (предимно от 
еврозоната), дава допълнителна увереност, 
че бордът и валутният курс могат да бъдат 

запазени дори в свирепа криза, ако разбира 
се, има твърда политическа воля за това.

 3) Промените в платежния баланс се 
отразяват пряко в изменения на валутните 
резерви. Устойчива тенденция на отрица-
телни баланси или шоков отлив на значи-
телен капитал по финансовата сметка биха 
ерозирали валутните резерви, а те са осно-
вата на борда. 

С натрупване салдото на текущата, ка-
питаловата и финансовата сметка е предим-
но положително за последните дванадесет 
години. Същото важи и за трите сметки по-
отделно. Емисии на външен дълг, положи-
телните потоци от трансфери от ЕС, от бъл-
гари, живеещи в чужбина, чуждестранни 
инвестиции (преки и портфейлни) и др. да-
ват увереност, че в средносрочен план не се 
очакват негативни шокове за валутния борд 
по линия на платежния баланс. 

4) Шоков скок на цените или процес на 
трайно и значително нарастване в сравнение 
с цените в еврозоната може да доведе до масо-
во бягство от лева към еврото и да предизвика 
необходимост от преразглеждане на фиксира-
ния валутен курс. За разглеждания период от 
страна на ценовата динамика не се наблюдава 
значителен диспаритет, който да представля-
ва заплаха за валутния курс и борда. 

Доверие в борда 
Тъй като парите извън банките са 

най-ликвидният паричен агрегат, колкото от-
ношението им към депозитите е по-голямо, 
толкова по-голяма сума левове може бързо да 
бъде конвертирана в резервната валута. Рез-
ки скокове на този индикатор говорят за пове-
денческа динамика, движена от паника, дока-
то устойчивото му покачване показва процес 
за трайна ерозия на доверието към банките и 
националната валута, както и нежелание да 
се поддържат депозити, поради твърде ниски 
лихви по депозитите например.

В края на юни 2021 г. този показател 
възлезе на 20.8%, като се увеличи по-мал-
ко от един процентен пункт в сравнение пе-
риода година назад.  

Цялостно, според този показател, някъ-
де след фалита на КТБ се наблюдава устой-
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чив спад на доверието в банковата система. 
Към края на периода, който съвпада с пан-
демията с КОВИД-19, стойностите на пока-
зателя са сравними, макар и малко по-ниски 
от пиковата стойност, със стойностите му 
от периода на световната финансова криза. 
Доверието се оценява като високо, защото 
стойността на индикатора не достига по-ви-
соки стойности от месечните стойности през 
кризисната 2008 г., когато всъщност бордът 
не показа никакви признаци на слабост.  

Фиг. 4. Пари извън банките
спрямо депозити (%)

Източник: БНБ, собствени изчисления 

Освен това вариацията на търсенето на 
налични пари не отбеляза резки (нетипични) 
промени през декември, нито през година-
та. Според нашия модел нетипични са стой-
ностите на търсенето, които се различават с 
повече от две 12-месечни пълзящи стандарт-
ни отклонения от предходната стойност. 

Като цяло през периода 2008 - юни 2021 
г. индикаторът остана в коридора, определен 
от двете стандартни отклонения (взети със 
знаци „плюс“ и „минус“), което потвържда-
ва стабилността на търсенето на налични 
пари (банкноти и монети в обръщение). 

Фиг. 5. Търсене на налични пари (%)
Източник: БНБ, собствени изчисления 

България и еврото 
Логичен край за системата на Валутен 

борд е приемът на страната в еврозоната и 
въвеждането на еврото като национална ва-
лута. Това би бил и краят на дългия път на 
сближаване, който България измина. Непо-
средствено след края на социализма през 
1990 г. Великото народно събрание прие 
решение за желанието на Република Бълга-
рия да стане пълноправен член на Европей-
ските общности, с което стартира и пътят 
на страната за сближаване и интегриране в 
европейските структури. Още преди при-
съединяването си към ЕС България свърза 
трайно съдбата си с ЕС, превързвайки на-
ционалната си валута лева към еврото още 
с въвеждането му през 1999 г. в система на 
валутен борд (въведен две години преди то-
ва). Оттогава курсът евро/лев не е променян 
от нивото 1.95583 при въвеждането му. В 
резултат на целенасочени и активни дейст-
вия от страна на всички институции след 17 
години от стартирането на процеса по сбли-
жаване и присъединяване България бе при-
ета за пълноправен член на ЕС през 2007 
г. заедно с Румъния. Недостатъчната под-
готвеност и на двете страни по съдебните 
реформи и борбата с корупцията (и органи-
зираната престъпност), беше причина те да 
бъдат приети с Механизъм за сътрудничест-
во и проверка, който продължава да действа 
до днес. След приемането на България в ЕС 
усилията на политическата класа и инсти-
туциите бяха насочени предимно в решава-
нето на вътрешни проблеми и въпреки че 
страната в голяма степен изпълняваше фор-
малните критерии от Маастрихт за канди-
датстване за членство в еврозоната, такава 
стъпка не бе приоритет и не бе предприета. 
През 2018 г. България бе председател на Съ-
вета на ЕС, застъпвайки усилено позиция 
за разширяването на съюза към Западните 
Балкани, което създаде солиден външнопо-
литически имидж на страната в региона. С 
приключване на председателството се по-
яви политически вакуум, изразяващ се в 
липса на значима политическа цел, обеди-
няваща гражданите в подкрепа на управля-
ващите. За преодоляване на тази ситуация 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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на фона на нарастващо вътрешно недовол-
ство от управлението бе форсиран приори-
тетът за прием на България в Еврозоната. 

Междувременно политическите усло-
вия в евросъюза се бяха променили и към 
България (и Хърватия) бяха предявени до-
пълнителни условия за прием. По-специал-
но, прием в Единния надзорен механизъм, т. 
нар. банков съюз, се превърна в необходимо 
условие за прием в чакалнята на еврозона-
та (ЕРМ II), където кандидатите трябва да 
престоят най-малко две години, но практи-
ката показва, че този престой може да е дос-
та по-дълъг. По повод на кандидатстването 
за прием в банковия съюз и ЕРМ II Бълга-
рия влезе в тясно сътрудничество с ЕЦБ, из-
върши необходимите промени в законода-
телството, бяха проведени стрес-тестове на 
6 големи български банки и бяха изпълнени 
препоръките на ЕЦБ към тях. 

Така през 2020 г. страната бе приета в 
банковия съюз и чакалнята на еврозоната 
заедно с Хърватия. Съответно, ЕЦБ започ-
на да осъществява пряк надзор над 5 голе-
ми български банки, членове на европейски 
банкови групи. Тази първа значима стъп-
ка към приемане на еврото се осъществи 
в ситуация на силно политическо проти-
вопоставяне в обществото, изразяващо се 
в продължителни бурни протести срещу 
правителството и главния прокурор с иска-
ния за оставки и насрочване на предсроч-
ни парламентарни избори. На този фон се 
появи пандемията с КОВИД-19, която „по-
топи“ и промени всички политически про-
цеси в страната и ЕС. Така коалиционното 
правителството на ГЕРБ довърши мандата 
си, като междувременно изрази целта си за 
приемане на еврото от 2024 г., т.е. към края 
на мандата в управлението на Европейска-
та комисия, и се зае да пише Национален 
план за въвеждане на еврото. Планът тряб-
ваше да съдържа мерките за изпълнението 
на Маастрихтските критерии и предприема-
нето на мерки за коригиране на несъответ-
ствията, констатирани в Конвергентните до-
клади на ЕЦБ и ЕК за 2020 г., но той не бе 
оповестен поради старта на предизборната 
кампания във връзка с парламентарните из-

бори на 4 април 2021. След невъзможност 
за съставяне на правителство бяха насроче-
ни предсрочни парламентарни избори на 11 
юли 2021 г. и назначено служебно правител-
ство, което между другото продължи рабо-
тата по Националния план за приемане на 
еврото. В рамките на кампаниите на редов-
ните и предсрочните избори бъдещ прием в 
еврозоната определено не бе сред основните 
теми, по които партиите се конкурираха по-
между си за вота на гражданите. 

Като цяло, ако се забави съставянето на 
правителство и приемането на еврото не се 
превърне в негов централен приоритет, едва 
ли целта за въвеждане на еврото през 2024 
е реалистична. Това ще забави България по 
пътя към членство в еврозоната, което е по-
стижимо само при условие, че всички дър-
жавни институции заедно и усилено работят 
за постигането на тази цел, подобно на ситу-
ацията преди приемането на България в ЕС.

Изводи и препоръки
Валутният борд функционираше ста-

билно през последните дванадесет и поло-
вина години. Световната финансова криза 
и банковата паника от 2014 г. не разклатиха 
функционирането му, както това не се случи 
и вследствие на пандемията с КОВИД-19. 

Приемането на еврото е логичният за-
вършек на паричния съвет. С еврото България 
ще може да ползва и позитивите от еврото и 
членство в еврозоната – напр. ЕЦБ ще дейст-
ва като кредитор от последна инстанция. До-
сега страната понасяше само рисковете на ев-
рото, без да може да се възползва пълноценно 
и от положителните му страни, които ползват 
членовете на еврозоната. Освен това, събити-
ята покрай банковата паника през 2014 г., как-
то и по-слабата валутна паника от началото 
на 2020 г., показват, че е налице риск, свързан 
с борда. Той ще отпадне след приемане на ев-
рото като национална валута.

Валутната система на всяка национална 
икономика е ключова за нейната стабилност, 
устойчивост и растеж. Сама по себе си тя не 
може да замести цялата сложна система от 
взаимосвързани икономически и неиконо-
мически фактори, които ѝ влияят. 
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Така паричният съвет в България под-
държаше валутна стабилност в страната, 
която гарантираше спокойствие за разви-
тието и растежа на реалната икономика. Тя 
обаче не реагира с особено висок растеж, 
който се задържа на равнища от по око-
ло 2.5% годишно, което оставя България 
на последно място в Европейския съюз по 
БВП на глава от населението. 

Въпреки основателните критики към 
системата на валутен борд, която възпре-
пятства провеждането на политики, стиму-
лиращи националния износ посредством 
валутния курс, за България, на фона на ви-
соката корупция в страната, той се оказа на-
деждна котва за стабилност и устойчивост 
на икономиката и обществото. 
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Резюме: Целта на настоящата статия е 
да изследва ролята на някои често използ-
вани групи финансови коефициенти като 
стабилност, ликвидност и доходност при 
оценка на икономическата рентабилност 
на компании от индекса SOFIX. Анализът 
е направен върху 13 компании, опериращи 
на българския капиталов пазар за периода 
2017-2020 г.  Възвращаемостта на активите 
е представена като зависима променлива от 
поведението на 11 отделни финансови кое-

фициенти и с помощта на регресионен и ко-
релационен анализ е изследвана обяснител-
ната сила на модела. Изведени са ключовите 
финансови показатели, които инвеститори-
те и мениджърите могат да използват при 
планиране на своята инвестиция, оценка на 
ефективността от дейността и подготовката 
на управленски решения.

Ключови думи: икономическа рента-
билност, финансови коефициенти, стабил-
ност, ликвидност, доходност на активите

Abstract: The purpose of this article is to 
examine the role of some commonly used groups 
of financial ratios such as stability, liquidity and 
profitability in assessing the economic viabili-
ty of SOFIX companies. The analysis was per-
formed on 13 companies operating on the Bul-
garian capital market for the period 2017-2020. 
The return on assets is presented as a dependent 
variable on the behavior of 11 separate financial 

ratios and with the help of regression and cor-
relation analysis the explanatory power of the 
model is examined. The key financial indicators 
that investors and managers can use in planning 
their investment, assessing the effectiveness of 
the activity and the preparation of management 
decisions are presented.

Keywords: economic profitability, finan-
cial ratios, stability, liquidity, return on assets
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Въведение

Връзката между икономическата рента-
билност на компаниите и техните финансови 
резултати  е въпрос, широко дискутиран през 
последните години в икономическата лите-
ратура. Известно е, че включването на коли-
чествени показатели за оценка на икономи-
ческа рентабилност в основните стратегии 
на компаниите може да генерира стратегиче-
ски ползи, които допринасят за създаването 
на стойност за акционерите и другите заин-
тересовани страни. Икономическата рента-
билност на компанията се дефинира като 
дългосрочната жизнеспособност на бизнеса 
и способността ѝ да реализира икономиче-
ски растеж, която взема предвид алтернатив-
ните разходи за капитала. Ролята на финансо-
вите коефициенти е в качеството на отправна 
точка, която формира информационна осно-
ва за оценка и подобряване на икономиче-
ската рентабилност на компаниите. В корпо-
ративната практика най-често се използват 
четири групи показатели, за да се анализира 
икономическата устойчивост: рентабилност, 
ликвидност и платежоспособност и обраща-
емост. Допълнителни показатели могат да 
бъдат пазарни множители, проследяващи оч-
акванията на капиталовия пазар, и коефици-
енти, базирани на икономическа, а не счето-
водна печалба (Fabozzi,2003).

Икономистите смятат, че основната цел 
на всяка компания е да максимизира печал-
бата за своите акционери. Следователно, 
рентабилността на компанията се превърна 
в основен критерий при оценяване на фи-
нансовото ѝ състояние. Инвеститорите и 
другите заинтересовани страни интегрират 
данните от оценката на икономическата рен-
табилност в своите решения за инвестиране 
на капитали или взаимодействие с дадена 
компания. Въпреки че компаниите от един 
сектор оперират под въздействието на едни 
и същи външни променливи, техните финан-
сови показатели се различават. Интерес за 
настоящата статия представлява изследване 
на съвкупността от фактори под контрола на 
мениджмънта, които са в основата на ефек-
тивността на публичната компания. Такива 

могат да бъдат размер, възраст на компани-
ята, финансова автономност, ликвидност, 
темп на ръст на продажбите, обращаемост 
на активите и други (Pandey and Diaz, 2019; 
Tailab, 2014; Chandrapla and Knápková, 2013; 
Liargovas and Skandalis, 2010).

За целта, в настоящата статия ще бъде 
изследвана зависимостта между някои често 
използвани в практиката финансови коефи-
циенти и измерителя рентабилност на акти-
вите (ROA) на компании от индекса SOFIX. 
Изследователските въпроси, които се поста-
вят, са да се идентифицират значимите по-
ложителни и отрицателни ефекти на специ-
фични за компанията показатели върху ROA; 
да се определи кои финансови коефициенти 
имат най-висока обяснителната способност 
при оценката на икономическата рентабил-
ност на компаниите и как тези финансови ко-
ефициенти са свързани помежду си. 

Статията е организирана, първо, в те-
оретичен преглед на съществуващи разра-
ботки, разглеждащи факторите, обуславящи 
икономическата рентабилност на компани-
ите, второ, представяне на методологията и 
данните за анализа, трето, обсъждане на ре-
зултатите и дискусия с предложения за бъ-
дещи изследвания и накрая заключение.

Фактори обуславящи икономическа-
та рентабилност на компанията

Този раздел обобщава констатации от 
проведени изследвания на развити и развива-
щи се пазари върху ефективността на компа-
нии, чрез анализиране на ефектите от редица 
финансови и нефинансови фактори в качест-
вото им на независими променливи. Такъв 
преглед ще улесни формулирането на модел 
за оценка на факторите, влияещи върху ико-
номическата рентабилност за българските 
компании, включени в индекса SOFIX.

Факторите, оказващи влияние вър-
ху финансовите резултати на компаниите 
са изследвани от изследователи от различ-
ни дисциплини, включително икономика, 
стратегически мениджмънт, счетоводство и 
финанси.  В своя метаанализ, Capon, Farley 
and Hoonig (1990, р.1149) обобщават 320 
емпирични изследвания и идентифицират 
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няколко стратегически, екологични и орга-
низационни фактора, влияещи върху финан-
совите резултати на бизнеса. Според резул-
татите, докладвани от авторите, размерът на 
компанията, темпът на растеж, пазарният 
дял, капиталоемкостта на дейността, кон-
центрацията в отрасъла, разходите за науч-
ноизследователска дейност и размерът на 
продажбите имат положително въздействие 
върху финансовата ефективност на компа-
ниите. Обратно, негативна връзка се наблю-
дава в по-голямата част от анализираните 
изследвания между финансовите резултати 
и променливи като дълг, диверсификация, 
внос и износ. По-нови проучвания изследват 
тези и допълнителни фактори като потенци-
ални определящи за финансовите резултати 
на компаниите. Доколкото настоящата ста-
тия си поставя за цел да изследва специфич-
ните фактори, определящи икономическата 
рентабилност на компанията, измерена по-
средством рентабилността на нейните акти-
ви, то по–долу ще бъдат разгледани резулта-
ти от аналогични изследвания. 

В изследване на  Tailab (2014), фокуси-
рано върху 100 американски нефинансови 
компании, включени в списъка на Fortune 
500 за периода 2009-2013 г., се анализират 
факторите, влияещи върху икономическата 
ефективност на компаниите. Резултатите от 
анализа показват, че съотношението на дъл-
га, по-високите нива на запаси, темпът на 
растеж и възрастта на компаниите са отри-
цателно свързани с рентабилността, измере-
на чрез възвръщаемост на активите, докато 
ликвидността и размерът на приходите от 
продажби имат положително въздействие 
върху рентабилността. В друго по-актуално 
американско изследване, на Pandey and Diaz 
(2019, р.139), сред компании от технологич-
ния и финансовия сектор, използващо осем 
зависими показателя, се наблюдава нега-
тивна връзка между делът на дълготрайни-
те активи на бизнеса и ROA, и положителна 
такава с размера на компаниите, възвращае-
мостта на продажбите, коефициента на ле-
въридж и коефициента на обща ликвидност. 

Изследване на Mirza and Javel, (2013) 
акцентира върху ефективността на ком-

пании от развиващите се пазари и тяхната 
връзка с множество определящи фактори 
при 60 компании, опериращи на Пакистан-
ска фондова борса за периода от 2007-2011 
г. Сред изследваните фактори са доходът на 
акционерите, инфлация, капиталова струк-
тура, ликвидност, акционерна структура, 
ниво на бизнес и финансов риск, пазарна 
капитализация и др. Резултатите показват 
значителна положителна зависимост между 
корпоративното управление, акционерната 
структура и коефициентът на левъридж, по-
зовавайки се на факта, че по-голям размер 
дълг подтиква мениджърите да разработят 
по-ефективни стратегии за генериране на 
печалба, за да удовлетворят съществуващи-
те кредитори и да привлекат нови инвес-
титори. Негативна е зависимостта между 
ликвидността на предприятието и неговите 
резултати. Или високата ликвидност означа-
ва, че твърде много активи не се използват 
рационално, от което се реализират по-ни-
ски печалби и пропуснати ползи.

Eвропейско проучване  на Goddard, 
Tavakoli and Wilson (2005, цитирано по 
Zopounidis et al,2018) анализира факторите, 
влияещи върху рентабилността на фирмите 
от производствения сектор и сектора на ус-
лугите в четири държави, а именно Белгия, 
Франция, Италия и Великобритания. Раз-
глеждайки периода 1993–2001 г. и използ-
вайки динамични модели на панелни данни, 
авторите показват, че размерът на фирмата и 
левъридж коефициентът имат отрицателно 
въздействие върху рентабилността, докато 
въздействието на пазарния дял и ликвидност-
та е положително. Подобни са и наблюдени-
ята за специфичните фактори, повлияващи 
представянето на 974 чешки компании в из-
следване на Chandrapla and Knápková (2013). 
Авторите открояват и значимостта на мате-
риалните запаси и наличието на работеща 
система за контрол, чието неглижиране вло-
шава икономическите резултати на бизнеса.

Liargovas and Skandalis (2010) изслед-
ват въздействието на ключови фактори върху 
конкурентоспособността на фирмата, изме-
рена чрез три променливи: възвращаемост на 
активите (ROA), възвращаемост на собстве-
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ния капитал (ROE) и възвращаемост на про-
дажбите (ROS). Анализът обхваща 102 гръц-
ки компании, котирани на Атинската фондова 
борса през периода 1997-2004 г., и показва, 
че левъриджът, ликвидността, размерът на 
компанията, експортната активност, место-
положението и индексът за управленска ком-
петентност оказват значително влияние вър-
ху конкурентоспособността на фирмата. 

Аналогични наблюдения се докладват 
и от Akben-Selcuk (2016), касаещи компани-
ите на Истанбулската фондова борса за пе-
риода 2005-2014 г. В статията се изследват 
факторите, влияещи върху конкурентоспо-
собността на фирмите в Турция, измерена 
посредством три финансови показателя – 
ROA, брутен марж и коефициента Q Tobin. 
Резултатите от модела  показват, че възвръ-
щаемостта на активите е положително свър-
зана с размера на фирмата, наличието на 
международни продажби, ликвидността и 
темпа на растеж, но отрицателно свързана 
с коефициента на левъридж и разходите за 
научна и развойна дейност. 

Изследване на обуславящите фактори 
за финансовата ефективност на компании-
те е проведено и на Букурещката фондова 
борса за  периода 2003-2012 г. (Vatavu,2015). 
Резултатите от регресията показват, че ру-
мънските компании регистрират по-висока 
възвръщаемост, когато работят с ограничен 
дългов ресурс, по-малък дял на дълготрай-
ните си активи и в среда с по-нисък биз-
нес риск. Положителен ефект се наблюдава 
при нивото на данъчно облагане, показ-
ващ, че компаниите управляват активите си 
по-ефективно по време на по-висок фиска-
лен натиск.  От своя страна ликвидността 
не повлиява значително реализираната въз-
вращаемост на активите.

Както става ясно от предходния пре-
глед, няма консенсус относно въздействи-
ето на специфичните фактори върху ико-
номическата рентабилност на компанията. 
Отсъстват данни и за българският капита-
лов пазар. Ето защо, настоящото изследване 
ще се опита да запълни тази празнина, като 
предложи емпирични данни за компаниите, 
включени в индекса SOFIX.

При формулирането на модела сме из-
хождали от тезата, че възвращаемостта на 
активите (ROA) се посочва от (Fabozzi,2003) 
и (Liargovas and Skandalis, 2010) като един от 
най-широко използваните финансови модели 
за измерване на ефективността от дейността 
на компаниите, наред с възвращаемостта на 
собствения капитал (ROE) и възвращаемост-
та на продажбите (ROS).  Доколкото обаче 
коефициентът ROE взема предвид реализи-
руемата (нетна) печалба само за акционери-
те на компанията и игнорира интересите на 
останалите заинтересовани страни, той не е 
предпочетен. По подобен начин, измерителят 
ROS има по-скоро оперативен (вътрешен) ха-
рактер, анализирайки способността на биз-
несите да трансформират приходите в печал-
би, и също не е предпочетен. 

За целите на настоящото изследване на 
факторите, влияещи върху икономическа-
та рентабилност на компании от индекса 
SOFIX, е възприет показателят възвращае-
мост на активите (ROA), който ще изпълня-
ва ролята на зависима променлива в пред-
ложения регресионен модел. ROA e широко 
използван от мениджмънта при оценка на 
ефективността на активите спрямо планира-
ните бизнес цели (анализ на отклоненията) 
и спрямо пазарните конкуренти (бенчмар-
кинг). Той ще бъде изчисляван чрез частно-
то на оперативната печалба (EBIT) и сумата 
на активите на компаниите.

В качеството на независими промен-
ливи, чиято сила на връзката с  икономи-
ческата рентабилност на компаниите ще се 
тества, са подбрани единадесет финансови 
коефициента, обобщени в три групи пока-
затели – група стабилност, група ликвид-
ност и група доходност.

Показателите от група стабилност из-
мерват платежоспособността и жизнеспо-
собността на дадена компания, или спо-
собността ѝ да продължи дейността си без 
финансови сътресения. Тя е основополага-
ща за способността на бизнесите да запазят 
своята рентабилност, ликвидност и да гене-
рират добавена стойност за своите акционе-
ри. Като такава, тя представлява съществен 
интерес както за външния, така и за вътреш-
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ния финансов анализ на дейността. Тук са 
включени измерители, оценяващи зависи-
мостта на компаниите от външни кредитори 
(коефициент на левъридж), способността за 
покритие на лихвените плащания с реали-
зируемата оперативна печалба (коефициент 
на покритие на лихвените плащания), спо-
собността на компанията да погасява задъл-
женията си при запазване на текущите нива 
на дълг и брутна печалба (коефициент нетен 
дълг/EBITDA) и капиталоемкостта на биз-
неса (относителен дял на дълготрайните ак-
тиви спрямо общия размер на активите).

В група ликвидност, акцентът е оценка 
на потенциала на компаниите да погасяват 
своевременно своите краткосрочни задъл-
жения в рамките на следващите дванадесет 
месеца. Избраните показатели са предимно 
такива за ползване от вътрешните потреби-
тели на анализа и помагат да се определи да-
ли дадена компания може да използва своите 
текущи  (ликвидни) активи за покриване на 
текущите си задължения. Тук са изследвани 
четири коефициента: коефициентът на обща 
ликвидност – даващ най-обща представа за 
степента на покритие на краткосрочните па-
сиви с краткосрочни активи; коефициентът 
на бърза ликвидност – вземащ предвид само 
най-ликвидните активи на бизнеса и тяхна-
та способност да удовлетворят претенциите 
на краткосрочните кредитори; съотношение-
то паричен поток към приходи от продажби 
– измерващ оперативните парични потоци, 
създавани от единица приход от продажби  и 
обращаемостта на нетния оборотен капитал 
– или степента на ефективно използване на 
вложенията в оборотен капитал. 

Способността на компаниите от инде-
кса SOFIX да генерират печалба ще бъде 
оценена посредством показателите от гру-
па доходност.  Те са особено ценни за насто-
ящи и бъдещи инвеститори, които ги използ-
ват, за да разберат по-добре как компаниите 
харчат средства в търсене на възможности 
за оптимизация. Ефективната компания мо-

же да постигне желаното ниво на продажби 
с по-ниски инвестиции в активи, докато ед-
на не толкова ефективна компания реализира 
по-големи инвестиции, респективно по-голе-
ми финансови разходи, по-ниска възвръщае-
мост на инвестицията, за да постигне същия 
обем дейност (коефициент на обращаемост 
на активите). Последните два финансови ко-
ефициента в тази група оценяват способнос-
тта на компаниите да преобразуват приходи-
те от продажби в печалби, на различни етапи 
на обхващане на съответстващите разходи 
(оперативен и нетен марж).

Методология 
За изследване на ролята на някои често 

използвани в практиката финансови коефи-
циенти при оценка на икономическата рен-
табилност на български компании са под-
брани единадесет финансови коефициента, 
обобщени в три групи показатели (група 
стабилност, група ликвидност и група до-
ходност). Първо е изследвана зависимостта 
между отделните коефициенти  и възвраща-
емостта на активите (ROA) като йерархи-
чен показател, даващ оценка за цялостното 
финансово здраве на компаниите. На второ 
място е изследвано наличието на зависимост 
между трите обобщени групи финансови ко-
ефициенти и възвращаемостта на активите, 
в опит да се открои коя е най-важната група 
измерители, определяща ефективността от 
дейността. Проведен е и корелационен ана-
лиз за връзката между отделните коефици-
енти (групи), за да се изследва наличието на 
взаимосвързаност между показателите.

Моделът е приложен върху тринаде-
сет компании, включени в индекса SOFIX, 
включващ най-ликвидните акции от емисии-
те, търгувани на българския капиталов пазар. 
Списъкът на участващите в индекса компа-
нии е приложен към последното ребаланси-
ране на SOFIX от 22.03.2021 г по данни на 
Българска фондова борса1. От изследването 
са изключени двете търговски банки – Цен-

1 Компаниите включени в индекса SOFIX към 22.03.2021 са: Адванс Терафонд АДСИЦ, Албена АД, 
Алтерко АД, Градус АД, Доверие Обединен Холдинг АД, Еврохолд България АД, Елана Агрокредит 
АД, Сирма Груп Холдинг АД,  Софарма АД,  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД, ТБ Централна 
кооперативна банка АД, Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, Фонд за недвижими имоти България 
АДСИЦ, Химимпорт АД, Холдинг Варна АД.
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трална кооперативна банка АД и Първа ин-
вестиционна банка АД, предвид специфика-
та на дейността им и различната форма на 
финансова отчетност. Подобно бе третиране-
то на финансовите институции и в анализи-
раните предишни изследвания по проблема.

Данните за анализираните компании 
обхващат периода 2017-2020 г., като са из-
ползвани консолидирани финансови отче-
ти от информационния портал Infostock.bg. 
Предвид скорошното включване на техно-
логични компании в индекса SOFIX, отдел-
ни редове от данни са изключени поради 
липсваща информация за предходен пери-
од. Ето защо, за целите на анализа са из-
ползвани 48 наблюдения. 

Всички данни са обединени и е прило-
жена регресия по метода на най-малките ква-
драти. В качеството на зависима променлива 
е използвана възвращаемостта на активите 
(ROA), а като независими променлива са: ко-
ефициентът на левъридж, коефициентът на 
покритие на лихвените плащания, относи-
телният дял на дълготрайните активи спря-
мо общо активи, коефициентът нетен дълг/
EBITDA, коефициентът на обща ликвидност, 
коефициентът на бърза ликвидност, съотно-
шението паричен поток към приходи от про-
дажби, обращаемостта на нетния оборотен 
капитал, обращаемостта на активите, нетния 
и оперативния марж (виж формула 1).

ROAit = α + β1(КЛевъриджit ) + β2(По-
критие на лихвени плащанияit ) + β3(Дял 
ДАit ) + β4(Нетен дълг/EBITDAit ) + β5(К 
Обща ликвидностit ) + β6(К Бърза ликвид-
ностit ) + β7(Паричен поток към приходиit) 
+ β8(Обращаемост НОКit ) + β9(Обращае-
мост на активитеt ) + β10(Нетен маржit ) + 
β11(Оперативен маржit ) + εit              [1]

Където: i = 1.2, …, n – броят компании,          
                участващи в изследването
                 t =1.2, …, n  – периода на
                изследване 2017-2020 г.
 β –1.2, …, n  –  регресионни кое-

фициенти на независимите про-
менливи в модела

 ε – стандартна грешка

Включените в модела финансови кое-
фициенти са подбрани на база най-често из-
ползваните в практиката измерители, така 
че да дават информация за отделните аспе-
кти от финансовото здраве на компаниите, 
да имат допълващ (синергетичен) ефект по-
между си и да могат да бъдат изчислени с 
помощта на официалната публична инфор-
мация (фигура 1). Показатели, базирани на 
абсолютни стойности като приходи от про-
дажби, оборотен капитал, нетна печалба и 
др., не са взети предвид, доколкото използ-
ването на относителни коефициенти уле-
снява сравняването между компаниите и иг-
норира разликите в мащаба.

За целите на изследване на зависи-
мостта между възвращаемостта на активи-
те (ROA) и трите групи обобщени финансо-
ви коефициенти (стабилност, ликвидност и 
доходност) се налага нормализиране на из-
ходните данни, доколкото някои от показа-
телите (оперативен марж, нетен марж и дял 
на дълготрайните активи) са представени в 
процентно изражение. Следвайки методи-
ката, представена от Zorn et. al. (2018), при 
нормализирането на данните всички едина-
десет коефициента на анализираните компа-
нии са представени със стойности в диапа-
зона от 0 до 1 (виж формула 2). 

X new = (X – X min ) / (X max – X min )        [2]

Където: X – съвкупността от наблю-
даваните стойности за всеки 
коефициент
X min – минималните стойности на X
X max  – максималните стойности на X

След нормализирането е формирана 
средна стойност на коефициентите за всяка 
от трите анализирани групи, за всяка компа-
ния и година, след което е проведен регре-
сионен и корелационен анализ на данните 
(виж формула 3).

ROAit = α +β1(Коефициент група ста-
билностit ) + β2 (Коефициент група лик-
видностit ) + β 3 (Коефициент група доход-
ностit )  + εit                                                                [3]
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Където: i = 1.2, …, n – броят компании,  
участващи в изследването
t =1.2, …, n – периода на изследва-
не 2017-2020 г.
β –1.2, …, n – регресионни коефи-
циенти на независимите промен-
ливи в модела
ε – стандартна грешка

Получените данни са анализирани, ка-
то е направен коментар за очакваната и фак-
тическата зависимост между независимите 
променливи и зависимата променлива.

Резултати 
Таблица 1 представя информация за 

дескриптивната статистика на данните от 
финансовите коефициенти. Статистиката 

Фиг. 1. Финансови коефициенти за оценка на
икономическата рентабилност на компанията



57
О Ц Е Н К А Н А И КО Н О М И Ч Е С К АТА Р Е Н ТА Б И Л Н О С Т Н А КО М П А Н И И.. .

Таблица 1. Дескриптивна статистика на финансовите коефициенти
Показател Средна 

стойност
Стандартно 
отклонение 

min 25% медиана 75% max

ROA 2,43% 0,05 -3,21% -0,79% 1,575% 3,81% 21,28%
Коефициент на 
левъридж

2,05 3,10 0,01 0,26 0,51 1,53 15,18

Покритие на 
лихвените плащания 

10,84 24,47 -                   
9,67

-                  
0,67

0,90 12,72 134,79

Дял ДА/ Общо 
активи 

63,55% 0,23 19,80% 46,57% 67,48% 81,58% 96,56%

Нетен дълг/EBITDA 1,86 41,09 -150,75 -2,88 2,61 6,72 159,49
Коефициент на 
обща ликвидност

2,26 2,15 0,52 1,09 1,23 3,11 11,66

Коефициент на 
бърза ликвидност

1,94 2,12 0,24 0,86 1,10 2,30 11,66

Паричен поток към 
приходи

-0,16 2,58 -17,50 0,01 0,12 0,28 1,18

Обращаемост на 
НОК 

3,30 25,51 -126,79 0,37 1,57 8,53 107,08

Обращаемост на 
активите 

0,43 0,45 0,01 0,08 0,19 0,77 2,03

Нетен марж 23,76% 0,55 -30,32% 2,68% 9,48% 30,77% 367,21%
Оперативен марж 2,07% 0,36 -154,38% -1,17% 3,72% 11,75% 71,65%

Таблица 2. Корелация между независимите променливи 

Левъридж
Покритие 
на лихв. 
плаща-ния 

Дял 
ДА/ 
Обшо 
акти-ви 

Нетен 
дълг /
EBITDA 

Обща 
ликвид-
ност

Бърза 
ликвид-
ност

Пари-чен 
поток към 
приходи

Обр. 
на 
НОК 

Обр. 
на 
Ак-
тиви 

Нет-
ен 
марж

Опе-
рати-
вен
марж

Левъридж 1,00           

Покритие на 
лихвените 
плащания 

-0,19 1,00          

Дял ДА/ 
Общо активи 

-0,69 -0,16 1,00         

Нетен дълг/
EBITDA 

-0,28 0,02 0,11 1,00        

Обща 
ликвид-ност

-0,32 0,27 0,04 -0,09 1,00       

Бърза 
ликвид-ност

-0,26 0,21 0,01 -0,11 0,96 1,00      

Паричен по-
ток към 
приходи

0,04 0,05 0,02 0,10 -0,04 -0,06 1,00     

Обращае-
мост на НОК 

0,11 -0,07 -0,17 0,05 -0,03 -0,04 0,01 1,00    

Обраща-
емост на 
Активите 

0,19 0,33 -0,53 0,15 -0,19 -0,23 0,08 0,21 1,00   

Нетен марж -0,10 -0,01 0,04 -0,20 0,25 0,28 -0,91 -0,05 -0,27 1,00  

Операти-
вен марж

-0,26 0,29 0,27 0,23 0,18 0,16 0,61 -0,01 0,10 -0,42 1,00
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включва средна стойност, стандартно откло-
нение, минимално и максимално значение, 
медиана, както и 25-тия и 75-тия перцентил.

Данните показват една относителна 
ниска средна стойност за възвращаемостта 
на активите (ROA) в компаниите, включени 
в индекса SOFIX, а именно 2,43%, като са-
мо две от компаниите реализират стойности 
над 10 % (Алтерко АД и Телелинк Бизнес 
Сървиз Груп АД). Тази констатация поста-
вя сериозно въпроса за конкурентоспособ-
ността на българските компании, в сравне-
ние със стойности от порядъка на 6,37% за 
компаниите от индекса Nasdaq и 23,81% за 
компаниите от глобалния индекс S&P (по 
данни на специализирания сайт Gurufocus.
com). Използването на привлечен капитал 
е в границите на препоръчителните стой-
ности 0,25-1, като при три от холдинговите 
компании в извадката се наблюдават висо-
ки стойности на левъридж, което резултира 
в максимална стойност в извадката от 15,18. 
Компаниите не срещат трудности при по-
криване на своите задължения по лихвите, 
като средната стойност на коефициента на 
покритие е в размер на 10,84 пъти, което им 
позволява допълнителна финансова гъвка-
вост. Високо стандартно отклонение се на-
блюдава при съотношението нетен дълг/
EBITDA, доколкото при седем от компани-
ите то има негатива стойност, или парични-
те средства и еквиваленти имат превес над 
привлечения капитал на дружествата. Това 
свидетелства, че компаниите са финансово 
автономни и се възползват от предимствата 
на дълга като данъчен щит, ефект на лоста и 
дисциплиниращия ефект върху мениджмън-
та. Алармиращи стойности по този показа-
тел се наблюдават при две от анализираните 
компании Холдинг Варна АД (средна стой-
ност от 41,97) и Албена АД (средна стой-
ност от 12,99), които са и с най-висок дял 
на дълготрайните материални активи. Този 
факт  в известна степен обяснява високата 
им дългова обремененост поради изразена-
та капиталоемкост на дейността им.

По отношение на ликвидността на ком-
паниите в извадката наблюдаваме задоволи-
телни стойности на общата и бързата лик-

видност, като средните показатели говорят 
за състояние на надликвидност. Различна е 
картината обаче когато се вземе под внима-
ние индикаторът паричен поток към прихо-
ди, който използва информация от отчета за 
паричния поток на компаниите. Тук наблю-
даваме ниски негативни стойности при три  
дружества Елана Агрокредит АД, Доверие 
Обединен Холдинг АД и Софарма АД, които 
редуцират средното значение в извадката до 
-0,16. Задоволителни стойности се наблюда-
ват при коефициентите, измерващи обраща-
емостта на активите и нетния оборотен капи-
тал, съответно 0,43 оборота и 3,30 оборота, 
като високата стойност на стандартното от-
клонение говори за наличие на екстремни 
стойности при дистрибуцията. Коефици-
ентът на нетен марж приема стойности от 
-30,32% до 367,21 %, поради едно  екстрем-
но значение за компания Елана Агрокредит 
АД, но като цяло можем да обобщим, че ана-
лизираните компании регистрират задоволи-
телни стойности със среден размер 23,76%. 
Средните стойности на оперативния марж в 
извадката са ниски (2,07%), което може да се 
обясни с големия брой компании със значи-
телен дял на финансовите приходи, предвид 
характера на дейността им.

В таблица 2 е представена корелацион-
ната матрица на анализираните независи-
ми променливи, използвани в настоящото 
изследване.

Данните показват наличие на връзка меж-
ду отделни финансови показатели, което  мо-
же да е от полза на мениджърите и инвестито-
рите на компаниите при вземане на решения. 
Наблюдават се две много силни връзки между 
показателите, първата е между коефициента 
на бърза и обща ликвидност (0,96), чиято за-
висимост  е права, доколкото едната опреде-
ля втората. Другата силна, но обратна връзка 
е между показателите нетен марж и паричен 
поток към приходи (-0,91). Това сигнализира 
за проблем със способността на компаниите 
да превръщат приходите в парични потоци, 
както и контрола над събираемостта на тър-
говските вземания. Силна негативна връзка 
(-0,69) се наблюдава и между коефициента 
на левъридж на компаниите и делът на дълго-
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Таблица 3. Регресионна статистика
Regression Statistics

Multiple R 0,925225849

R Square 0,856042871

Adjusted R Square 0,81205597

Standard Error 0,020612693

Observations 48

ANOVA

 df SS MS F Significance F

Regression 11 0,090956617 0,0082688 19,46131 5,83392E-12

Residual 36 0,015295792 0,0004249

Total 47 0,106252408    

Таблица 4. Резултати от регресионен анализ с 11 независими променливи
Показател Coefficients Standard Error t Stat P-value

Intercept -0,016 0,034 -0,470 0,641

Коефициент на левъридж -0,002 0,002 -0,954 0,346

Покритие на лихвените плащания 0,001 0,000 7,278 0,000

Дял ДА/ Общо активи 0,013 0,034 0,381 0,705

Нетен дълг/EBITDA 0,000 0,000 -0,319 0,752

Коефициент на обща ликвидност -0,015 0,006 -2,532 0,016

Коефициент на бърза ликвидност 0,013 0,006 2,207 0,034

Паричен поток към приходи 0,006 0,006 0,984 0,332

Обращамост на НОК 0,000 0,000 -0,495 0,623

Обращаемост на Активите 0,051 0,013 3,805 0,001

Нетен марж 0,040 0,025 1,590 0,121

Оперативен марж 0,031 0,019 1,690 0,100

Таблица 5. Корелация между обобщените групи показатели
Коефициенти на 
стабилност

Коефициенти на 
ликвидност

Коефициенти на доходност

Коефициенти на стабилност 1   
Коефициенти на ликвидност -0,09248 1  
Коефициенти на доходност 0,039402 0,089646 1

Таблица 6. Резултати от регресионен анализ с 3 обобщени групи финансови показатели
Показател Coefficients Standard Error t Stat P-value
Intercept -0,20049 0,037364 -5,36599 2,85E-06
Група стабилност 0,184432 0,076435 2,412919 0,020059

Група ликвидност 0,059739 0,045011 1,327228 0,191279
Група доходност 0,395415 0,052818 7,486353 2,23E-09
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трайните активи, това ни навежда на извода, 
че компаниите предпочитат да  финансират 
капиталовите си активи за сметка на собстве-
ни източници на финансиране. Умерено нега-
тивна е зависимостта между общата ликвид-
ност и коефициента на левъридж, предвид 
необходимостта от своевременно погасяване 
на задълженията на бизнесите.

Резултатите от приложената регресия 
(по формула1) са представени в Таблица 3. 
Данните показват, че покритието на лихве-
ните плащания, коефициентите на обща и 
бърза ликвидност, обращаемостта на акти-
вите и оперативния марж имат статистиче-
ско значимо влияние върху възвращаемост-
та на активите (ROA). 

Моделът обяснява 85% (R2 = 
0,856042871) от изменението на възвращае-
мостта на активите ROA (моделът е статис-
тически значим при доверителен интервал 
99%  /P< 0.01/).

В таблица 4 са представени регресион-
ните коефициенти със стойностите на кое-
фициента t-Stat.

Данните от регресията показват, че ко-
ефициентът на покритие на лихвените пла-
щания, коефициентът на бърза ликвидност, 
обращаемостта на активите и оперативния 
марж имат значимо положително влияние 
върху ROA. Това съвпада с нашите очаква-
ния за посока на зависимостта, предвид че 
когато фирмата реализира по-голямо покри-
тие на дължимите си лихви със създадената 
оперативна печалба - съумява да използва 
по-ефективно своите дълготрайни активи в 
производствения процес, реализира по-го-
лям процент от приходите, които могат да 
се използват за удовлетворяване на инте-
ресите на кредитори и инвеститори, и под-
държа финансови инвестиции и ликвидни 
средства, то тя ще регистрира положителни 
ефекти в рентабилността си.

От друга страна, резултатите показват 
значимо негативно влияние на коефициента 
на обща ликвидност върху възвращаемост-
та на активите. Този резултат е обратен на 
очаквания от нас и наподобява зависимости-
те, наблюдавани при компаниите от форми-
ращите се пазари (Mirza and Javel, 2013), от-

колкото при тези на развитите пазари (Tailab, 
2014; Pandey and Diaz, 2019). Възможно 
обяснение е състоянието на надликвидност, 
което се наблюдава при компаниите от ин-
декса SOFIX. Ето защо е важно да се отбе-
лежи необходимостта от строг мониторинг и 
оптимизиране на наличностите от материал-
ни запаси чрез избягване на свърхзапасяване 
и насочване на капиталите в по-доходонос-
ни направления на дейността.  Или наблю-
даваме потвърждение за значението на кон-
трола над запасите, за който Chandrapla and 
Knápková (2013) сигнализират.

Резултатите показват отсъствие на ста-
тистически значима обяснителна сила при 
коефициента на левъридж и нетния марж на 
компаниите, което не потвърждава нашите 
очаквания за негативна и респективно по-
ложителна зависимост с ROA, както и ре-
зултатите от дискутираните предишни из-
следвания. Отсъства статистически значима 
обяснителна способност и при коефициен-
тите дял на дълготрайни активи, нетен дълг/
EBITDA, паричен поток към приходи, обра-
щаемост на нетния оборотен капитал.

В следващата част на анализа е извър-
шено агрегиране на финансовите коефици-
енти в три групи независими променливи – 
група стабилност (коефициент на левъридж, 
покритие на лихвените плащания, дял на 
дълготрайните активи и коефициент нетен 
дълг/EBITDA); група ликвидност (коефици-
енти на обща и бърза ликвидност,  паричен 
поток към приходи и обращаемост на нет-
ния оборотен капитал) и група доходност 
(обращаемост на активите, нетен и операти-
вен марж), и на тази база е изследвана връз-
ката със зависимата променлива - възвраща-
емост на активите ROA. 

При корелационната матрица между 
трите групи обобщени финансови коефици-
енти се наблюдават слаби връзки (таблица 
5). Това ги прави подходящи за използване 
в качеството на независими променливи в 
регресионно уравнение 3.

Данните показват, че моделът е статис-
тически значим при 99% доверителен ин-
тервал. Коефициентът на детерминация (R 
Square) е 0,603437. От изследваните гру-
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пи коефициенти статистически значими са 
групата на стабилност и групата на доход-
ност. Коефициентът β1 на група стабилност 
е 0,1844,  а коефициентът β3 на група до-
ходност е 0,3954, което може да се тълку-
ва, че вниманието на мениджмънта следва 
да се концентрира върху финансовите по-
казатели от група доходност. По този начин 
ефектът върху икономическата ефективност 
на бизнеса, измерена посредством ROA, би 
бил по-голям. В използвания модел групата 
на ликвидност не е статистически значима 
(P-value =0,191279). 

Силата на двата регресионни модела е 
статистически значима, което свидетелства 
че съществува зависимост при пет от анали-
зираните финансови коефициенти и зависи-
мата променлива ROA. Положителна връзка 
съществува с показателите за покритие на 
лихвените плащания, коефициента на бър-
за ликвидност, обращаемостта на активите 
и оперативния марж. Това съответства на 
очакванията ни за наличие на права връзка 
между изброените финансови коефициенти 
и икономическата рентабилност на компа-
ниите. При измерителя коефициент на обща 
ликвидност обаче се наблюдава негативна 
релация, което е противоположно на наблю-
даваната тенденция в редица от анализира-
ните предходни публикации по проблема. 

При шест финансови коефициента не 
се наблюдава статистическа значимост на 
връзката с възвращаемост на активите (ко-
ефициент на левъридж, нетен марж, дял на 
дълготрайни активи, нетен дълг/EBITDA, 
паричен поток към приходи и обращаемост 
на нетния оборотен капитал). Това поставя 
въпроса за наличието на по-важни показа-
тели, които не са включени в настоящия мо-
дел. Такива биха могли да бъдат измерите-
ли, базирани на икономическата добавена 
стойност (EVA), както и пазарни множите-
ли, отразяващи очакванията на инвестито-
рите за потенциала на компаниите да създа-
ват стойност (P/E, EV/EBITDA и PEG). 

В бъдещи изследвания би могло да се 
вземат предвид допълнителни определящи 
фактори като възраст на компаниите, пред-
вид това че част от тях са относително но-

ви компании и отскоро намират предста-
вителство в индекса SOFIX; индустриална 
принадлежност, доколкото сред компании-
те има представители на производствения, 
инвестиционния и сектора на услугите; 
както и спецификата в оперативния и фи-
нансовият им цикъл. Включването на по-
добни показатели, както и разширяване на 
анализирания период би повишило обясни-
телната сила на модела.

Заключение 
За да бъде един бизнес успешен, необ-

ходимото условие е той да е ефективен. На-
личието на положителен финансов резултат, 
само по себе си, не означава непременно 
ефективна дейност, а счетоводната печалба 
като абсолютна величина не е подходящ из-
мерител за доходността на бизнеса, докол-
кото игнорира алтернативните разходи за 
капитала и мащаба на сравняваните компа-
нии. Необходимо е прилагането на относи-
телен финансов показател, какъвто е възвра-
щаемостта на активите (ROA), позволяващ 
на мениджърите и инвеститорите да анали-
зират икономическата рентабилност на дей-
ността и основните ѝ движещи фактори.

 Настоящата статия си постави за цел 
да изследва факторите, влияещи върху ико-
номическата рентабилност на компаниите 
от индекса SOFIX. Резултатите от изслед-
ването показаха, че коефициентът на по-
критие на лихвените плащания, коефици-
ентът на бърза ликвидност, обращаемостта 
на активите и оперативния марж имат зна-
чимо положително влияние върху рента-
билността на активите на компаниите, като 
измерител за корпоративния успех. Нега-
тивно е влиянието на коефициента на обща 
ликвидност, а коефициентът на левъридж 
няма статистически значима обяснителна 
сила за поведението на ROA. При изслед-
ване на влиянието на обобщените групи 
финансови коефициенти с най-голям прио-
ритет се очерта групата на доходност, след-
вана от група стабилност.

Получените резултати дават добра ин-
формационна и приложна основа на ме-
ниджмънта на компаниите за анализ на 
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вътрешните фактори, влияещи върху фи-
нансовия резултат и разкриването на коре-
лационните връзки между тях. Всеки един 
от разгледаните показатели представя отде-
лен аспект от финансовото здраве на компа-
ниите и би могъл да се интегрира при оцен-
ка на ефективността на бизнеса както от 
вътрешни, така и от външни потребители.
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Резюме: Изследването е свързано с осо-
беностите на приложението на регресионния 
анализ в оценяването на предприятия чрез 
пазарни множители. Прави се преглед на 
изследванията, които моделират пазарните 
множители чрез линеен регресионен модел. 
Поставя се акцент на икономическата значи-

мост на моделираните променливи, като се 
прави дисекция на пазарния множител Price/
Earnings. По този начин се извеждат вътреш-
ноприсъщите фактори, които го обуславят и 
се илюстрира видът на връзката им.

Ключови думи: пазарни множители, 
Price/Earnings, пазарен подход

Abstract: The paper examines the features 
of the regression analysis application in valua-
tion with market multiples. We review the stud-
ies that model market multiples using a line-
ar regression model. An emphasis is placed on 
the pitfalls of the application of the linear re-
gression model.  We consider the Price/Earn-

ings multiple to derive its intrinsic factors. We 
apply the sensitivity analysis to determine the 
type of relationship between the Price/Earnings 
ratio and its driving factors. 

Keywords: Market multiples, Price/Earn-
ings ratio, market approach for valuation
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Въведение 
Оценяването чрез пазарни множители 

е популярен и изключително използван ме-
тод от финансови анализатори, инвестицион-
ни банкери, консултанти и оценители. Не на 
последно място методът е теоретично обос-
нован. В основата на оценяването с пазарни 
множители е Закона за единната цена. Според 
него два идентични актива трябва да се про-
дават на еднаква цена на пазара. В периодич-
ните академични издания по счетоводство и 
някои по емпирични финанси пазарните мно-
жители са известни още като счетоводно-ба-
зирани множители. Това е така, тъй като мно-
жителят представлява съотношение между 
пазарната цена на една акция и променлива 
от финансовите отчети, представена за една 
акция (печалба, продажби, счетоводна стой-
ност на собствения капитал). 

Пазарните множители са ядрото на ме-
тодите, които принадлежат към пазарния 
подход за оценяване на предприятия. Спо-
ред МСО 105 Подходи и методи за оценя-
ване пазарният подход включва два метода. 
Първият е методът на аналогичните сдел-
ки, който има основно приложение в оце-
няването за целите на сделките по сливане 
и поглъщане. Методът е известен още ка-
то метод на ориентировъчните сделки или 
метод на предходните сделки1. Вторият ме-
тод е този на ориентировъчните публично 
търгуеми аналози. При него се използват 
данни за публично търгувани предприятия 
аналози. Независимо кой вид метод се из-
ползва, както подчертават Baker и Ruback 
(1999), оценяването с пазарни множители 
има своите предимства. Пазарните множи-
тели имплицитно отразяват прогнозните 
парични потоци и подходящия дискон-
тов процент. Прилагат се текущите пазар-
ни стойности на изискуема възвръщаемост 
и секторни темпове на растеж. При прила-
гането на пазарните множители се избягва 

използването на теоретични модели за оп-
ределяне на дисконтовата норма и се нама-
лява субективността при определянето на 
очакваните парични потоци. 

Liu, Nissim и Thomas (2002) и Bhojraj и 
Lee (2002) обръщат внимание върху факта, 
че пазарните множители са изключително 
популярни в практиката, но не са толкова 
изследвани в литературата2. Пазарните съ-
отношения3 ежедневно се използват от фи-
нансовите анализатори в инвестиционните 
банки и посредници в различни области: в 
оценяването на първични публични предла-
гания, при сделки по изкупувания на ком-
пании от мениджъри (LBO), сделки по сли-
вания и поглъщания. Авторите изследват, 
както избора на предприятие аналог, така и 
проследяват как множителите се представят 
в зависимост от начина на тяхното изчисля-
ване, секторите на икономиката, времевия 
период на изследване. Повечето академич-
ни разработки се фокусират върху прило-
жението на пазарните множители в оценя-
ването на предприятия, които са публични, 
т.е. търгуват се на регулирани пазари за фи-
нансови инструменти. Този факт е разби-
раем предвид наличието на лесно достъп-
ни и публични данни за тези предприятия. 
По-малко са изследванията върху непублич-
ни предприятия, като в повечето случаи се 
касае за сделки по сливания и поглъщания. 

Bhojraj и Lee (2002) установяват, че в 
литературата почти не съществуват убеди-
телни и обективни доводи по отношение на 
избора на конкретни множители или пред-
приятия аналози за целите на точно опре-
делени оценки. Аргументът, който често се 
представя, че подобен избор е по-скоро из-
куство, отколкото някаква точна наука, не се 
приема от академичните среди (Golz, 1992, 
Woodcock, 1992 и McCarthy, 1999). Ниво-
то на субективност в използването на сче-
товодно базираните множители не е задо-

1 § 30.1 и 30.2. на МСО 105 Подходи и методи за оценяване, Международни стандарти за 
оценяване 2020.
2 Изключение правят изследванията на  Boatsman и Baskin (1981), LeClair (1990), Alford 
(1992) и Kim and Ritter (1999).
3„Пазарен множител“, „пазарно съотношение“ и „счетоводно – базиран множител“ се 
използват като синоними.
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волително за изследователите. Те прилагат 
научния подход, за да разсеят тази „мисти-
ка“, както се изразяват Bhojraj и Lee (2002), 
която обгръща приложението на пазарните 
множители в оценяването на акции. 

Търсенето на систематизиран подход, 
както за избор на предприятия аналози, така 
и избор на подходящите пазарни множители 
в оценяването на акции на публични друже-
ства изследвания продължават след 2002 г., 
когато са публикувани изследванията на  Liu, 
Nissim и Thomas (2002) и Bhojraj и Lee (2002). 
Стремежът е подходът да има стабилна на-
учна основа, която да отговаря на инвести-
ционна теория и да е приложим на практика. 
Други изследвания, основно на консултан-
ти4, в търсенето също на систематичен под-
ход за прилагане на пазарните множители 
в оценяването на предприятия, препоръч-
ват и допринасят доводи в използването на 
регресионния анализ за целите на оценяване-
то чрез пазарни множители. Регресионният 
анализ, който се предлага е класическият ли-
неен, който има редица недостатъци, когато 
се моделират финансови променливи. 

Наличието на голям обем от данни из-
кушава оценителите да използват статисти-
ческия инструментариум в определянето на 
някоя от базите на стойността5 на недвижи-
ми имоти чрез прилагане на автоматизирани 
методи за оценяване. Европейската група на 
асоциациите на оценителите (TEGoVA), ка-
то част от Европейските стандарти за оце-
няване 2020, издава нарочно указание за из-
ползване на статистическите методи – EVIP 
7. Те се възприемат като помощен инстру-
мент, който оценителят може да използва 
при извършване на пазарните анализи. 

Целта на настоящето изследване е да на-
прави критичен анализ на препоръките за 
прилагане на статистическите методи в оце-
няването и действащата регулация, за да из-
веде основни насоки, които да бъдат в помощ 
на оценителите при използването на регре-
сионния анализ в оценяването чрез пазар-
ни множители. Ние ще разгледаме примера 

с най-популярния пазарен множител – Price/
Earnings, т.е. Цена/Печалба (съкратено Р/Е).

2. Регресионен анализ
Регресионният анализ е един от най-из-

ползваните статистически инструментари-
уми във финансовия икономикс. Въпреки 
това той намира приложение в оценяване-
то сравнително отскоро. Hawkins (2008) е 
един от първите, който разкрива неговото 
приложение пред общността на оцените-
лите. Линейният регресионен анализ пома-
га да се идентифицират възможните връзки 
между две или повече променливи. Според 
Hawkins (2008) регресионният анализ е це-
нен в бизнес оценяването в следните насоки:

• Идентифициране на факторите, оп-
ределящи цената, заплащана за листвана на 
регулиран пазар (публична) компания в да-
ден отрасъл и възможността това да се из-
ползва при определянето на стойността на 
непублична компания от същия отрасъл;

• Идентифициране на факторите, оп-
ределящи цената, заплащана за непублич-
ни компании в даден отрасъл и възможност-
та това да се използва при определянето на 
стойността на друга непублична компания.

Filler (2009) доказва, че дори едно просто 
приложение на регресионния анализ изисква 
допълнителен и задълбочен фундаментален 
анализ. Анализът, който Filler (2009) извърш-
ва показва недостатъците на съвкупността от 
данни, както и концептуалния недостатък в 
използването само на приходите за прогнози-
ране на стойността, както предлага Hawkins 
(2008). Нешо повече, авторът обяснява защо 
това е неправилна употреба на регресионния 
анализ в оценяването и демонстрира по-до-
бри техники за регресия. Дава се коригираща 
методология за тези недостатъци.

По - сложен регресионен модел прила-
гат Baker и Ruback (1999) с цел да се опреде-
ли отраслов пазарен множител, чрез модел, 
който допуска линейна зависимост между 
стойност на акция и фундаментален пока-
зател. Параметрите на този модел се изчис-

4 Koller, Goedhart, and Wessels (2005), Hawkins (2008), Filler (2009),  Godek, McCann, Si-
mundza and Taveras. (2011), James and Williams (2012), Bernström (2014), Werner (2018) 
5 В Международните стандарти за оценяване съществуват осем бази на стойността.
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ляват, като се минимализира дисперсията на 
грешките (отклоненията) на модела. Авто-
рите допускат, че спецификацията на греш-
ката е пропорционална на стойността, пов-
дигната на степен. Това допускане, според 
тях, е концептуално и емпирично прием-
ливо. Концептуално е приемлива, защото 
грешката от приложението на метода на ди-
сконтиран паричен поток, който е нарастващ 
перпетюитет, ще зависи от стойността на 
оценяваното предприятие. Емпирично те 
доказват, че когато иконометричното им ли-
нейно уравнение се трансформира, за да от-
чете зависимостта на стойността от грешки-
те, грешките са нормално разпределени. 

Werner (2018) илюстрира с примери раз-
нообразното приложение на регресионния 
анализ в съдебните и оценителските експер-
тизи. Според него тази статистическа техни-
ка е много полезна при проектиране на коли-
чествени сценарии, които биха настъпили, но 
при предполагаемо поведение. Werner (2018) 
е един от малцината, които представят при-
ложението на регресионния анализ в оценя-
ването, като обръщат внимание на това как 
трябва да се прилага правилно. 

Използването на регресионния анализ от 
оценителите за целите на оценяването чрез 
пазарния подход изисква познания на тео-
рията на статистиката и на финансовата тео-
рия. Моделирането на даден пазарен множи-
тел като функция от независими променливи 
не е толкова просто, както се представя от 
Hawkins (2008). Поради това намираме кри-
тиките на Filler (2009) за уместни, но с из-
вестна доза, тъй като предложения от него 
подход би могъл да се дефинира като ста-
тистическо манипулиране, а не моделиране. 
Той цели да повиши коефициента на детер-
минация в рамките на извадката чрез подбор 
на определени променливи, включително 
чрез тяхното трансформиране. Това той на-
рича фундаментален анализ, преди да прило-
жи регресионния анализ. Според нас оцени-
телят следва да отчете следните особености 
при използване на регресионния анализ:

Качеството, количеството и надежд-
ност на основните данни. Те влияят вър-
ху степента, до която може да се използва 

регресионният анализ и дали той дава или 
не надеждни резултати. Практически про-
блем при оценката на бизнеса е, че често ня-
ма достатъчно данни, за да се формира го-
ляма извадка, която да позволи ефективно 
използване на регресионния анализ. Пре-
гледът и анализът на данните, които ще се 
използват е задължително условие при из-
ползването на която и да е статистическа 
техника. Това гарантира, че качеството на 
данните е достатъчно надеждно. Всеки ко-
личествен модел е толкова добър, колкото 
данните, използвани за калибрирането му. 
Възможно е съвкупността от данни да съ-
държа грешки или липсващи данни.

Наличието на регресионна връзка не 
доказва наличие на причинно-следствена 
връзка. Дадено регресионно уравнение мо-
же да има висок коефициент на детерминация  
и връзката да е статистически значима. Неза-
висимо от това, резултатът може да бъде на-
пълно безсмислен и в действителност може 
да няма никаква причинно-следствена връзка 
между независимата променлива и зависима-
та променлива. Ето защо здравият разум съ-
що трябва да играе роля при интерпретаци-
ята на резултатите от регресионния анализ. 
Когато се разработва регресионен модел, за 
да се обясни как една променлива причиня-
ва друга, оценителите трябва да изследват и 
посоката на влияние: Обратната връзка меж-
ду променливите и едновременната причин-
но-следствена връзка могат да създадат зна-
чителни проблеми в регресионните модели и 
да доведат до неправилни заключения.

Не всички връзки са непременно ли-
нейни по своя характер. Следователно в те-
зи случаи могат да бъдат използвани други 
модели. Линейният регресионен модел има 
редица хипотези, които ограничават негово-
то широко приложение. Ако те не са валидни, 
то моделът е неприложим, независимо че мо-
же да се докаже статистически значима връз-
ка. Въпреки че е привлекателно да се използ-
ва прост статистически инструментариум за 
моделиране и прогнозиране на стойността, 
оценителите трябва да отчитат и други коли-
чествени променливи, които могат да бъдат 
важни за моделирането на стойността.
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Склонност към премахване/добавя-
не на променливи. Изключително важно 
е да се подберат независимите променли-
ви, които описват зависимата променлива. 
Много често при множествения регресио-
нен анализ, при който зависимата промен-
лива е функция на няколко независими про-
менливи, премахването или добавянето на 
един или няколко фактора може да доведе 
до необосновано изкривяване на резултата 
от регресионния модел. Регресионният мо-
дел е опростено представяне на реалността.

Чувствителност на модела. Когато се 
прилага регресионен анализ, е препоръчи-
телно да се извърши анализ на чувствител-
ността, за да се гарантира, че общите заклю-
чения на модела могат да бъдат защитени. 

Наивно екстраполиране. Твърдение-
то, че историята винаги се повтаря не озна-
чава, че в приложението на статистически-
те модели то винаги е вярно. В управлението 
на инвестициите се използва твърдението, че 
историческите резултати не са гаранция за 
бъдещи резултати. С други думи, оценители-
те трябва винаги да бъдат предпазливи, кога-
то използват регресионния модел за прогно-
зиране. Регресионният модел може точно да 
прогнозира резултатите в краткосрочен хо-
ризонт, но в по-дългосрочен отклоненията от 
реалните стойности да бъдат твърде големи.

Разлика между икономическа и ста-
тистическа значимост. При прилагането 
на регресионния анализ и извличането на 
изводи акцентът се поставя върху „статис-
тическата значимост“. Това е така, тъй като 
регресионният модел включва диагностика, 
която позволява да се тества дали измерени-
ят ефект между променливите е статистиче-
ски различен от нулата. Дадена променли-
ва може да има несъществен икономически 
ефект върху друга променлива, но въпреки 
това да е статистически значима. 

Регресионният анализ е утвърден, за-
щитим статистически инструмент, когато 
се прилага правилно. Въпреки това, за да 
се избегнат неправилни приложения, които 
могат да доведат до грешни и подвеждащи 
заключения, оценителите трябва да разби-
рат финансовата същност на пазарния мно-

жител, който ще моделират. Наблюденията 
ни върху приложението на статистически-
те методи в оценяването свидетелстват, че 
оценителите допускат линейна зависимост 
между променливите, което концептуално 
не е обосновано. Това допускане води до из-
ползване на линейния регресионен анализ, 
който е лесен за прилагане, но е доста рес-
триктивен. Нещо повече, за да постигнат ви-
сока описателна способност на използвания 
регресионен модел се регресират допълни-
телни променливи, с цел да се повиши кое-
фициентът на детерминация. Това са сери-
озни пропуски, които биха могли да доведат 
до подценяване или надценяване на актива, 
чиято стойност трябва да се определи. 

3. Вътрешноприсъщи фактори на па-
зарните множители

Определянето на факторите, които са 
присъщи за даден пазарен множител и на ви-
да на връзката, се извършва чрез разчленя-
ването на множителя. То спомага за разби-
рането на факторите, които действително го 
предопределят. Именно те биха могли да бъ-
дат възприети като независими променливи 
в един регресионен модел. Ние ще изведем 
вътрешноприсъщите фактори на пазарния 
множител Price/Earnings, Р/Е, чрез подхода 
на Damodaran (1996, 2001). Той е един от ав-
торите, които предлагат подход, за да при-
ложи линейния регресионен модел за цели-
те на оценяването чрез пазарни множители. 
Изходното му начало е моделът за оценка на 
акции на Gordon and Shapiro (1956). Диви-
дентно-дисконтният модел оценява акцията 
като сума от сегашните стойности на всич-
ки очаквани дивиденти. Математически то-
ва записване се изразява чрез уравнение 1.
(1)  

където:
V – стойност на акцията;
Dt – очакваният размер на дивидента в 

период t;
k – изискуема норма на възвращаемост.

Моделът може значително да се опро-
сти, като очакваният дивидент се представи 
D1 = D0(1+g). Оттук
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(2)  

където:
D0 – текущият размер на дивидента;
g – очакваният темп на растеж на 

дивидента.

Ако двете страни на уравнение 2 се ум-
ножават с (1+k)/(1+g), то ще се получи урав-
нение 3.

(3)  

При заместване на уравнение 2 в уравне-
ние 3 се получава уравнение 4, което допъл-
нително се преобразува и опростява, за да се 
изведе уравнение 5. То показва, че стойност-
та на акцията е равна на дисконтирания ди-
видент, който нараства с постоянен темп g.

(4)  

(5)  

където:
V0 е стойност на акцията;
D1 – очакваният дивидент за периода 

следващ текущия период;
g – очакваният темп на растеж на 

дивидента.

Дивидентът обаче е онази част от пе-
чалбата на предприятието, която се изпла-
ща на акционерите като възнаграждение за 
капитала, който предприятието използва. За 
да се получи дивидентът за следващия пери-
од, ние увеличаваме предходния дивидент 
с 1+g. Следователно D1 може да се изрази 
чрез уравнение 6.  

(6) 

където:
b е коефициент на изплащане на 

дивиденти;
E0 – чистата печалба преди разпределе-

ние в текущия период.

Ако допуснем, че текущата пазарна це-
на на акцията, P0, отразява потока от очак-
вани дивиденти и заместим уравнение 5 в 
уравнение 4 ще се получи уравнение 7.

(7) 

където:
P0 е текущата пазарна цена на акцията;
b – коефициент на изплащане на 

дивидента;
E0 – чистата печалба преди разпределе-

ние в текущия период;
k – изискуема норма на възвръщаемост;
g – очакван темп на растеж на печалба-

та (дивидента).

При положение, че разделим двете 
страни на 7 с Е0, ще се получи формулата на 
пазарния множител P/E, както е показано в 
уравнение 8.

(8)  

Тогава, за да се изчисли очаквания P/E, 
трябва да се използва формула 9.

(9)  ,

където:
P0/E1 e очакваният коефициент P/E,
Представяме множителя P/E чрез урав-

нение 9, защото по този начин можем да из-
ведем факторите, влияещи върху него. Те са 
сведени до три, като връзката им с множи-
теля Р/Е е различна. Първият фактор това 
е коефициентът на изплащане b. Той пред-
ставлява процент от печалбата, който се 
изплаща под формата на дивидент на ин-
веститорите. По-високият коефициент на 
изплащане означава и по-висока стойност 
на P/E. Връзката между тях е правопропор-
ционална, както е показано на Фигура 1.

Вторият фактор е изискуемата нор-
ма на възвращаемост. Тя отразява цена-
та на собствения капитал. Както при всяко 
дисконтиране, така и в този модел, колко-
то по-висок е дисконтовият фактор, толко-
ва по-ниска е сегашната стойност. В случая 
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Фиг. 1. Анализ на чувстивтелността: Р/Е vs. Коефициент на изплащане, b.
Източник: Собствени изчисления

Фиг. 2. Анализ на чувствителността: Р/Е vs. Изискуема норма на възвращаемост, k
Източник: Собствени изчисления

Фиг. 3. Анализ на чувствителността: Р/Е vs. Темп на растеж на дивидента, g
Източник: Собствени изчисления
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високата цена на собствения капитал (изис-
куема норма на възвращаемост) води до ни-
сък коефициент P/E. Трябва да отбележим, 
че дисконтовата норма отразява риска на ак-
цията. Фигура 2 показва вида на връзката. 
Тя е отрицателна и нелинейна. 

 Третият фактор, който влияе върху 
очакваната стойност на P/E, е темпът на рас-
теж на дивидента - g. Това е факторът, кой-
то оказва най-силно влияние върху P/E. По 
- високата стойност на g, от една страна уве-
личава дисконтираната величина на уравне-
нието, но от друга, намалява дисконтовия 
фактор. Връзката, която е илюстрирана на 
Фигура 2, е положителна и експоненциална, 
т.е. нелинейна.

4. Заключение
В много от случаите връзката между па-

зарните множители и някои от променливите, 
които се използват в регресионния анализ, по 
природа е нелинейна. Тази особеност се иг-
норира, като при слаби резултати се прави не-
правилен опит за моделиране на връзката, с 
цел прецизиране на зависимостта между про-
менливите. Класическият линеен регресио-
нен модел е често използван в оценяването 
чрез пазарни множители. Той е лесен за при-
лагане в MS Excel. Оценителите съзнател-
но или несъзнателно игнорират свойствата и 
рестриктивните допускания на модела. Това 
води до грешни статистически заключения. 

За правилното прилагане на регресион-
ния анализ е необходимо познаването на същ-
ността на пазарния множител, който ще се 
моделира и неговите фактори, които опреде-
лят неговата същност. Включването на допъл-
нителни фактори в регресионното уравнение 
може да изкриви резултатите, както статисти-
ческите, така и финансовите. Дисекцията на 
пазарния множител спомага за установяване-
то на вътрешноприсъшите му фактори, които 
е редно да се използват като независими про-
менливи в един регресионен модел. Прилага-
нето на анализ на чувствителността спомага 
за установяването на вида на връзката. Това 
е изключително полезно в избора на модел за 
моделиране на зависимостта между пазарния 
множител и неговите фактори. 

Литература

Alford, A. (1992). The Effect of the Set 
of Comparable Firms on the Accuracy of the 
Price-Earnings Valuation Method. Journal 
of Accounting Research, 30(1), pp 94-108. 
doi:10.2307/2491093 

Baker, Malcolm, and R. S. Ruback. (1999). 
Estimating Industry Multiples. Available at 
https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx-
?num=1435 , [Last visited 16.07.2021]

Bernström, S. (2014). Valuation: The Mar-
ket Approach, John Wiley & Sons, Ltd; 

Bhojraj, S., & Charles M. C. Lee. (2002). 
Who Is My Peer? A Valuation-Based Approach 
to the Selection of Comparable Firms. Jour-
nal of Accounting Research, 40(2), 407-
439. Retrieved from http://www.jstor.org/
stable/3542390

Boatsman, J., & Baskin, E. (1981). Asset 
Valuation with Incomplete Markets. The Ac-
counting Review, 56(1), 38-53. Retrieved from 
http://www.jstor.org/stable/246461

Damodaran, A. (1996). Investment Valua-
tion. 1st edition, New York: John Wiley and Sons.

Damodaran, A. (2001). Corporate Fi-
nance: Theory and Practice. 2nd International 
Edition, John Wiley & Sons, New York.

EVGN 11 The Valuer’s Use of Statistical 
Tools, European Valuation Standards, The Euro-
pean Group of Valuers’ Associations, 2020, 9th ed.

Filler, M.G. (2009). A Second Course in 
Regression Analysis as Applied in Valuation 
and Lost Profits, Business Valuation Review, 
28(2) pp67-87; 

Godek, P., C. McCann, D. Simundza and 
C. Taveras. (2011). Rethinking the Comparable 
Companies Valuation Method, Securities Liti-
gation and Consulting Group, Inc.; 

Golz, W. C.,Jr. (1992). Valuation and 
LBOs. Buyouts & Acquisitions 4 (September/
October), pp. 41-44; 

Gordon, M., & Shapiro, E. (1956). Capi-
tal Equipment Analysis: The Required Rate of 
Profit. Management Science, 3(1), 102-110. 
Retrieved July 17, 2021, from http://www.jstor.
org/stable/2627177.

Hawkins, G. B. (2008). Regression Analy-
sis in Valuation Engagements, Business Valua-
tion Review, 27 (1), pp 1-7; 

https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=1435
https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=1435
http://www.jstor.org/stable/3542390
http://www.jstor.org/stable/3542390
http://www.jstor.org/stable/246461


71
В Т Ъ Р С Е Н Е Н А ВЪ Т Р Е Ш Н О П Р И СЪ Щ И Т Е ФА К ТО Р И Н А П АЗ А Р Н И Т Е.. .

James, M. and Z. Williams. (2012). Not 
enough comps for valuation? Try statistical 
modeling, McKinsey Company, Available at 
https://www.mckinsey.com/business-functions/
strategy-and-corporate-finance/our-insights/
not-enough-comps-for-valuation-try-statisti-
cal-modeling [Last visited 15.10.2018]; 

Kim, М. and J. R. Ritter. (1999). Val-
uing IPOs. Journal of Financial Econom-
ics, 53 (3), pp 409-437, doi.org/10.1016/
S0304-405X(99)00027-6

Koller, Т., Goedhart, М. and D. Wessels. 
(2005). The Right Role for Multiples in Valu-
ation. McKinsey on Finance, No. 15, pp. 7-11. 
Available at https://ssrn.com/abstract=805166 
[Last visited 15.10.2018]; 

LeClair, M.S. (1990). Valuing the Close-
ly-Held Corporation: The Validity and Perfor-
mance of Established Valuation Procedures. 
Accounting Horizons 31–42

McCarthy, E. (1999). Pricing IPOs: Sci-
ence or Science Fiction?, Journal of Account-
ancy 188 (September), pp 51-58. 

Mezhdunarodni standarti za otsenyavane, 
IVCS. (2020). Kamara na profesionalnite otse-
niteli v Balgaria [Международни стандарти 
за оценяване, IVSC. (2020). Камара на про-
фесионалните оценители в България.]

Werner, D. (2018). Applying regression 
analysis to valuation and forensic engagements, 
FVS Consulting Digest, Summer, pp 5-9, Availa-
ble at https://onpointanalytics.com/wp-content/
uploads/2018/09/Werner-2018-Applying-re-
gression-analysis-to-valuation-and-and-foren-
sic-engagements.pdf, Last visited 17.07.2021.

Woodcock, J. (1992). Buying or Selling 
a Business? Don’t Be Ripped off!, Business 
Quarterly, pp 41-46; 

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/not-enough-comps-for-valuation-try-statistical-modeling
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/not-enough-comps-for-valuation-try-statistical-modeling
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/not-enough-comps-for-valuation-try-statistical-modeling
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/not-enough-comps-for-valuation-try-statistical-modeling
https://ssrn.com/abstract=805166
https://onpointanalytics.com/wp-content/uploads/2018/09/Werner-2018-Applying-regression-analysis-to-valuation-and-and-forensic-engagements.pdf
https://onpointanalytics.com/wp-content/uploads/2018/09/Werner-2018-Applying-regression-analysis-to-valuation-and-and-forensic-engagements.pdf
https://onpointanalytics.com/wp-content/uploads/2018/09/Werner-2018-Applying-regression-analysis-to-valuation-and-and-forensic-engagements.pdf
https://onpointanalytics.com/wp-content/uploads/2018/09/Werner-2018-Applying-regression-analysis-to-valuation-and-and-forensic-engagements.pdf


72
ГОДИШНИК „ИКОНОМИКА И БИЗНЕС“ ,  ДЕП. „ИКОНОМИКА“,  2021

Резюме: Дълго време застрахователните 
компании не се възползваха от възможности-
те, предлагани от цифровизацията. Това оба-
че се промени значително през последните 
години. Точно както в търговията на дреб-
но или банкирането, цифровата трансформа-
ция бързо променя правилата на играта в за-
страхователната индустрия. Именно от това 

произтича и актуалността на разглежданата 
тема, като целта на изследването e да се ана-
лизират някои важни моменти в дигитализа-
цията на застраховането. 

Ключови думи: застрахователен биз-
нес; цифрова икономика; цифрова застрахов-
ка; дигитализация на застрахователния биз-
нес; застраховка.

Abstract: For a long time, insurance com-
panies were not taking advantage of the oppor-
tunities offered by digitization. This, however, 
has massively changed in recent years. Just as 
in retail or banking, digital transformation is 
rapidly altering the rules of the game in the in-

surance industry The purpose of the research is 
to analyze some important moments in the dig-
italization of insurance.

Keywords: insurance business; digital 
economy; digital insurance; digitalization of in-
surance activities; insurance
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Увод

Увеличение на обема на производство-
то в резултат на въвеждането на автомати-
зирани и компютъризирани методи за про-
изводство в края на XX-XXI век обуславя 
технологични промени, протичащи в орга-
низацията на застрахователния бизнес.

През цялата си история застраховката е 
претърпяла няколко основни технологични 
иновации:

• въвеждането на актюерски изчисле-
ния, което се превърна в основата на съвре-
менния бизнес;

• използване на осигурителен труд;
• агенти, които положиха основата за 

масово застраховане;
• използването на компютри за опростя-

ване изпълнение на много бизнес процеси и 
др. (Брызгалов, Д. В, Цыганов, А.А, 2018 г.)

Съвременните тенденции в общество-
то формират търсенето на финансови услу-
ги, основани на използването на ИТ техно-
логии. Появата на нови рискове в човешкия 
живот и икономическата дейност на компа-
ниите, увеличаване на честота на изпълне-
ние на вече застрахованите рискове и необ-
ходимостта от отдалечаване на участниците 
на пазара при пандемия налага на застрахо-
вателните компании да въведат иновации, за 
да отговорят на съвременните параметри на 
търсенето и да гарантират бързо вземане на 
решения. В същото време, засилването на ре-
гулаторните изисквания, предприемаческо-
то желание за минимизиране на разходите, 
еволюционното подобрение на бизнес про-
цесите и необходимостта от подобряване на 
имиджа налагат автоматизация на вътреш-
ната среда и oперации на застрахoвателни-
те кoмпании. Информационните системи са 
движещата сила на организационните про-
мени в застрахователните компании.

1. Основна постановка на въпроса 
за „Цифровата застраховка“ и „дигита-
лизацията на застрахователния пазар“

За да се определи мястото и ролята на 
застрахователната услуга в цифровата ико-

номика [Василенко Н. В.,], е необходимо да 
се даде теоретична трактовка на понятието  
„цифрова застраховка“1, която може да се 
разглежда от две страни. Първо,  цифрова-
та застраховка може да се приеме като част 
от икономическите отношения, породени 
от наличието на застрахователни интереси 
на организации и граждани и тяхното удов-
летворяване чрез цифрови технологии. С 
други думи, цифрова застраховка е начин 
за прилагане на застрахователно покритие, 
базиран на цифрови технологии. Например 
в Русия е одобрена със заповедта на пра-
вителството RF от 28 юли 2017 г. № 1632-
r програма „Цифрова икономика на Руската 
федерация“, и е даден списък на цифровите 
технологии, към които са свързани:

• Big data;
• невротехнологии и изкуствен интелект;
• разпределени системи на регистъра;
• квантови технологии;
• нови производствени технологии;
• индустриален интернет;
• компоненти на роботиката и сензори-

ката;
• безжична технология;
• технологии на виртуални и разширени 

реалности.
 Гореспоменатите технологии вече са 

намерили приложението си на застрахова-
телния пазар в различна степен на изпълне-
ние. Някои от тях се използват още от 80-
те – 90-те години, като компютъризацията 
(в застрахователните компании по-голямата 
част от работните места включва използва-
нето на компютри) и нарастващото използ-
ване на търсене на информационните и ко-
муникационните възможности на интернет 
в периода 1990-2000. На второ място, ак-
тивното развитие на цифровите технологии 
в нововъзникващите дигитални икономи-
ката се превръща в причина за появата на 
нови рискове, включително ново тълкуване 
поради известния от 90-те години на мина-
лия век кибер риск [Шепелин Г. И.], както 
и други рискове, които могат да възникнат 
впоследствие. Следователно, цифровата за-
страховка може да се дефинира като начин 

1 Цифрова застраховка и дигитална застраховка са синоними. От англ. Digitization в превод 
цифровизация.
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за задоволяване нуждите на застрахованите 
лица в специфично застрахователно покри-
тие, породени от случайни нежелани съби-
тия, срещащи се предимно в околната сре-
да в цифровата икономика и свързаните с 
нея промяна на технологичното оборудване, 
което е материалната база за изпълнение на 
икономическите отношения. 

От фигура 1 виждаме, че проблемът с 
определянето на цифровата застраховката 
има две страни. От една страна, дигитална-
та застраховка се генерира от цифровата ико-
номика, а от друга страна е нейната съставна 
част чрез внедряването на цифрови техноло-
гии, органически реализирани от застрахова-
телните компании. Следователно цифровата 
застраховка е начин да се задоволят тради-
ционните или специфичните (генерирани 
чрез дигитализация) нужди от застрахова-
телно покритие чрез цифрови технологии. 
В същото време процесът на извършване на 
застрахователна дейност от застраховател-
ните компании чрез цифрови технологии се 
определят от нас като „дигитализация на за-
страхователния пазар“. Основните насоки на 
цифровизация на застрахователния пазар са 
обобщено показани в таблица 1:

Широко използване на възможности-
те, предоставени от интернет2 на застра-
хователни дейности спомага за: 

• разпространението и продажбата на 
застрахователни услуги чрез интернет;

• уреждане на застрахователни искове/
спорове чрез интернет;

• събиране на информация за притежа-
телите на полици чрез интернет.

Разширяване на използването на интер-
нет от домакинствата, предприятията и дър-
жавата води до появата на нови сегменти на 
застрахователния пазар като застраховка за 
кибер риск, застраховка на интернет обек-
ти. Фактори, допринасящи за развитието 
на широкото използване на възможности-
те, предоставени от интернет на застрахо-
вателния пазар са:

• увеличаване на броя на потребители-
те от интернет и лица, извършващи трансак-
ции при интернет търговия;

• появата на законодателни норми, 
уреждащи взаимоотношенията между за-
страхователя и клиента на застрахователна 
услуга чрез интернет;

• по-висока рентабилност на интернет 
продажби на застрахователни услуги и се-
тълмент на горещи случаи чрез интернет;

• разработване на концепцията за интер-
нет на нещата в застраховането (IoT);

• по-активно използване на застрахов-
ката - експерти по технологиите за големи 
данни, насочени към персонализиране на 
застрахователните услуги, тяхната оферта и 
уреждане на загуби.

Фактори, възпрепятстващи развитие-
то на интернет застраховка, произтичат от 
следните обстоятелства:

• високо ниво на застрахователни 
измами;

• потенциална експозиция към 
трансакции на онлайн застраховка за 
киберпрестъпност;

• общо ниско ниво на доверие в за-
страхователните дружества и ниска застра-
хователна култура.

Чрез използване на интернет от уеб-
сайта на застрахователната компания, за-
страхователният клиент може да изпълни 
следните процедури за закупуване на за-
страхователна полица:

• избор на конкретен застрахователен 
продукт (застрахователна услуга); запозна-
ване със застрахователните правила и прав-
но релевантно потвърждение посочените 
правила;

• изготвяне на необходимите документи 
(заявление за застраховка, въпросник и др.);

• предоставяне на документи, които се 
изискват, за да се издаде застрахователна 
полица (пример за изпращане на копие от 
удостоверението за регистрация автомобил-
ни връзки и други);

• получаване на калкулация на цената 
на застрахователната услуга;

• плащане на застрахователната премия 
(или първата застрахователна вноска);

• получаване на застрахователна полица 
(договор за застраховка);

2 От руски интернетизация в превод – широко използване на възможностите, предоставени 
от интернет. 



75
З А Н Я КО И ВА Ж Н И М О М Е Н Т И В Д И Г И ТА Л И З А Ц И Я ТА.. .

Фиг. 1. Двоен подход към дигиталната застраховка
Източник: Съставено от автора

Таблица 1.Основните насоки на цифровизация на застрахователния пазар
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• изменения на застрахователния дого-
вор;

• подаване на заявление за застрахова-
телно събитие;

• получаване на застрахователни пла-
щания.

В застрахователната практика една част 
от застрахователните компании извършват 
пълна продажба на застрахователни полици 
онлайн (интернет продажби с пълен цикъл), 
докато други  застрахователи признават, че 
могат да изпълнят чрез интернет само част 
от процеса на закупуване (избор на продукт, 
документи, изчисление), а останалата част 
(плащане, доставка/получаване на полица-
та) може да се получи в офиса на застрахо-
вателя или при среща с агент/куриер (т.нар. 
непълна или псевдо интернет продажба).

Индивидуализация на застраховател-
ния пазар (Таблица 1). Индивидуализация 
на икономическите отношения, отклонение 

от стандартизираната маса продукти на за-
страхователния пазар са в индивидуали-
зацията на предложенията от страна на за-
страхователната компания. Персонализация 
на застрахователната оферта предполага:

• индивидуална оценка на риска чрез уве-
личаване на обема на събраната информация 
за застрахования и обекта на застраховане;

• изготвяне на индивидуална оферта за 
застраховка по искане на притежателя на 
полицата.

Ако през XVIII-XIX век. имаше процес 
да преминават към масово производство с 
осреднено качество, приемливо за произ-
водителя и повечето потребители, след на-
влизане на цифровизацията в икономиката 
се предостави възможност за формиране на 
индивидуална оферта без значително увели-
чение на цената на продукта или услуги чрез 
използването на модерни технологии. Ин-
дивидуализирането на офертата на застра-

Таблица 2. Дигитализация на бизнес процесите в ЗД
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хователните услуги до голяма степен зависи 
от нивото на развитие на технологията Big 
Data  в комбинация  със събиране на големи 
количества информация чрез интернет. 

Дигитализация  на застрахователния 
пазар предполага използването на цифров 
технологии в бизнес процесите на застра-
хователя. Заедно с тази концепция може да 
се приложи терминът „дигитализация на 
бизнес процесите“. Най-често в процеса на 
дигитализация, могат да се използват но-
ви производствени мощности технологии 
и технологии на безжична комуникация. В 
момента процесът на дигитализация в за-
страхователните компании при извършване 
на бизнес процеси включва (вж. Таблица 2): 

Werth и сътр. (2020) и Doszhan et al. 
(2020) идентифицират фактори, влияещи 
върху дигиталната трансформация на фи-
нансовия и застрахователния бизнес:

- политически (регулаторни въпроси);
- икономически (ниска рентабилност 

на финансовия бизнес през последните го-
дини, увеличени разходи, макроикономиче-
ски условия);

- социални (нарастващ брой потреби-
тели искат да получават услуги онлайн, как-
то и за пандемията от коронавирус);

- технологични (новите технологии 
оказват натиск върху застрахователите).

Werth и сътр. (2020) смятат, че основ-
ната област на прилагането на ИТ-техноло-
гии в застраховането е разработване на но-
ви застрахователни продукти, базирани на 
технология на блокчейн (технология на раз-
пределена книга). Според авторите такива 
продукти могат да имат реално предимство 
на пазара, тъй като те способстват за нама-
ляване на времето и финансовите разходи 
на клиентите.

Въпросът за разходите за процеса на 
дигитализация е актуален. Polinkevych 
(2016) и Pukala (2019) анализират възмож-
ните начини компаниите да внедрят ИТ тех-
нологии (чрез вътрешни иновации, покупка 
на стартъпи, партньорства или инвестиции 
в стартиращи компании). Eling и Lehmann 
(2018) разглеждат застрахователните про-
цеси на създаване на стойност в контекста 

на използването на ИТ решения. Авторите 
предлагат три ключови области на проме-
ни в застрахователната индустрия (Eling и 
Lehmann, 2018):

1) новите технологии променят начина, 
по който застрахователите взаимодействат с 
клиентите на техните услуги;

2) новите технологии се използват за ав-
томатизиране, стандартизиране и подобря-
ване на ефективността и ефективността на 
бизнес процесите;

3) новите технологии създават възмож-
ности за модифициране на съществуващите 
продукти и разработване на нови.

Дигитализацията е интеграция на ана-
логови и цифрови светове с нови техно-
логии (Bukhtiarova и др., 2018), които на-
маляват ангажираността на клиентите, 
увеличават достъпност на данни и развиват 
бизнес процесите (Eling &Lehmann, 2018; 
Трунина и др., 2019).

Eckert и Osterrieder (2020) изследват 
прилагането на основните ИТ технологии 
в застраховането (BigData, изкуствен ин-
телект, интернет на нещата, изчислител-
ни облаци, блокчейн) и формулират из-
искванията за информационна система на 
застрахователя.

Bohnert и сътр. (2019) провеждат проуч-
ване на 41 публични застрахователни ком-
пании в Европа по отношение на връзката 
между използването на цифрова технология 
от компанията и успеха в бизнеса, както е из-
мерено от пазарната стойност на компании-
те. Анализът разкрива, че застрахователни-
те компании, които дигитализират техните 
вътрешни процедури и използват ИТ техно-
логии при взаимодействие с клиенти, имат 
средна пазарна стойност от 8% по-висока от 
компаниите, които го правят не обръщайки 
внимание на проблемите с дигитализацията.

Изследователите разкриват механизми-
те на функциониране и резултатите от из-
ползването на определени IT технологии в 
застрахователният бизнес.

Grize (2020) – вижте в приложните аспе-
кти на използването на машинно обучение. 
Те стигат до заключението, че успешното 
прилагане на машинното обучение изисква 
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координирано взаимодействие на три ком-
понента: квалифициран персонал, база дан-
ни и избрани инструменти. Pettersson (2019) 
разследва прилагането на „интелигентна за-
страховка“, използвайки интернет на нещата 
в Швеция. Авторът заключи, че служителите 
на застрахователните компании са демотиви-
рани да внедрят тази технология, тъй като та-
кива продукти водят до индивидуализация на 
застрахователните премии и като правило до 
намаляване на доходите на застрахователя.

Систематизация на ИТ технологиите, 
които са широко разпространена на застра-
хователния пазар, ни позволява да се обра-
зува следния списък:

• изкуствен интелект (AI);
• интернет на нещата (IoT);
• автоматизация на роботизирани про-

цеси (RPA);
• когнитивни технологии (CT);
• онлайн платформи;
• големи данни (голяма дата);
• разпределени счетоводни технологии 

(DLT);
• машинно обучение (ML);
• облачни изчисления.
Обикновено те се използват в синтез 

и комбинация. Някои от тях са развитие на 
по-ранни технологии. От друга страна, мно-
го изследователи анализират използването на 
ИТ технологии за подобряване на отделните 
бизнес процеси на застрахователите. Мар-
кетинговото проучване на застраховането е 
много важно за лансирането на застраховката 
(Horyslavets, 2018; Kaigorodova, 2020; Płonka, 
2020; Финогенова и др., 2020) и продажбата 
на застрахователни продукти въз основа на 
BigData и изкуствения интелект са по-успеш-
ни от традиционните (Levina, 2015).

Изследователите често се фокусират 
върху разработването на конкретна област в 
застраховането с използване на иновативни 
технологии (Виноградова и др., 2019; Пету-
хова и др., 2018, Lisowski & Chojan, 2020). 
Въпросите на дигитализацията се разглеж-
дат и в проучванията на застрахователни-
те посредници. По-специално Röschmann 
(2018) изследва иновативния потенциал на 
застрахователните брокери.

Изследванията на процесите на цифро-
визация в застрахователния бизнес на ново-
възникващите застрахователни пазари по-
стави задачата да се подкрепи използването 
на ИТ технологии, като се идентифицират 
проблемни фактори за развитие (Степанова, 
2020; Сембеков, 2020; Мустафина и др ал., 
2020), характеризиращ основните области 
на дигитализация, дигитализация на отдел-
ни бизнес процеси (Tsyganov & Bryzgalov, 
2018). Aksyutina (2020) определя, че диги-
талната трансформация на застраховател-
ния пазар ще бъде свързана с формирането 
на лични предложения за закупуване на за-
страхователни продукти и уреждане на за-
страхователни искове. 

Редица творби повдигат морални и 
етични проблеми за защита на личния жи-
вот на човек, ограничаване на неговата сво-
бода при прилагане на информационни тех-
нологии и потенциална дискриминация 
(Хоминич & Савина, 2020; Porrini, 2017).

***
При въвеждане на информационни тех-

нологии застрахователят се стреми да реши 
следните задачи:

•   подобряване на качеството на об-
служване на клиентите;

•   подобряване на бизнес процесите;
• разработване на нови и модифика-

ция на съществуващи застрахователни 
продукти;

• получаване на конкурентни предим-
ства пред останалите финансови институ-
ции и сфери;

•   формиране на нови канали за продаж-
ба (Dankiewicz и др., 2020).

Пълноценно решение на всички избро-
ени задачи се основава на широкото използ-
ване на различни ресурси (Таблица 3).

Въпросите за държавното регулиране 
все още не са изяснени и поради естество-
то на мрежата, рисковете от измами са висо-
ки. В обобщаването на изследванията в тази 
област показва че внедряването на техноло-
гични иновации дава възможност за намаля-
ване на разходите, автоматизиране и ускоря-
ване на бизнес процесите и намаляване на 
излагането на застрахователни измами.
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Таблица 3. Информационни ресурси, използвани в застрахователния бизнес
Източник: Съставено от автора.

Област Участници Ползи за потребителя Основни проблеми
Софтуер за автоматиза-
ция на застраховател-
ния бизнес

застраховател; собственик 
на застрахователна дей-
ност; регулатор

автоматизация на продажбите;
подобряване на бизнес проце-
сите, включително: намаляване 
на броя на грешките;
оптимизиране на подготовката 
на доклади, отговори на иска-
ния от регулатор;
актюерско моделиране;
отчитане на личността
потребителски профил

висока цена;
сложността на интеграцията 
със съществуващите софтуер-
ни продукти на застраховател-
ната компания

Платформи за данни застраховател;
клиенти;
партньори

възможността за бърз достъп до
натрупани данни;
разбиране на предпочитанията 
на клиентите;
възможността за формиране на 
интегрирана информационна 
среда;
подобряване на качеството и 
скоростта на обслужване на 
клиенти

намират се основните източ-
ници на данни от външната 
страна на застрахователната 
компания (мобилни оператори, 
онлайн магазини и други трети 
страни, платформи);
получени слабо структурирани 
данни от различни източници

Финансови пазари застраховател;
застрахователни
посредници;
застраховани лица

разширяване на застраховател-
ното поле;
широка гама от застраховател-
ни продукти;
възможност за посредниците за
работа със застрахователни 
компании

избор на платформа, която е
адекватна на възможностите и
нуждите на застрахователната 
компания;
Засилена конкуренция

Социални мрежи настоящи  и бъдещи 
клиенти 

допълнителен комуникационен 
канал;
потенциал за увеличаване на 
продажбите; подобрено качест-
во на услугата

професионално присъствие 
във всички популярни мре-
жи; изисква наемането на 
допълнителни служители; 
нелоялна конкуренция, форми-
ране на негативният имидж на 
компанията

Мобилни приложения потенциално
застраховани лица;
клиенти;
застраховател

оптимизиране на разходите за 
сключване на застрахователен 
договор; увеличаване на обема 
на продажбите; получаване от 
застрахователя на голям масив
на информация с цел подобря-
ване на тарифна политика и за 
уреждане на загубите.

изисква редовно актуализиране 
на приложение

Имейл (e-mail
бюлетини)

потенциални застра-
ховани лица; клиенти; 
застраховател

реклама ниска възвръщаемост;
отрицателен имидж на 
компанията

Електронни продажби потенциален потребител
на застраховката
услуги;
клиенти

широко покритие на застрахо-
вателното поле;
увеличаване на обема на 
продажбите;
намаляване на разходите за 
сключване на застрахователен 
договор; подобряване на об-
служването на клиентите (на-
пример: възможността за уреж-
дане на искове)

застрахователна измама;
надеждна защита срещу кибер 
измама
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Таблица 4. Използването на ИТ технологии в застраховането 
Източник: Съставено от автора.

IT - технологии Възможности за застрахователя Резултати 
I.Изкуствен интелект за проследяване на модели на измамно 

поведение;
да симулира и маркира имплицитни 
факти иобстоятелства на застрахова-
телното събитие чрез идентифицира-
не на неточности; за оценка и обработка 
на информация, включително информа-
ция, получена чрез използване на техно-
логия за големи данни; за дистанционна 
оценка на цената на щетите; 
чат ботовете отговарят на основните въ-
проси на клиентите

намаляване на броя на плащанията за 
случаи на измами;
опростяване на разрешението чрез систе-
ма за разпознаване на лица;
подобрено качество на уреждане на ис-
кове чрез автоматичен анализ на изобра-
жения и обекти; прогнозен анализ по от-
ношение на бъдещи застрахователни 
плащания; намалени разходи на застрахо-
вателите за уреждане на искове;
повишена скорост на обслужване на кли-
ентите; интерактивно и в същото време 
автоматизирано консултиране на клиенти

II. Интернет на нещата за да се вземат предвид особеностите на 
даден застрахователен обект;
да се индивидуализира застрахователна-
та ставка; за прилагане на превантивна-
та функцина застраховането
чрез анализ на поведението на клиент-
ските характеристики

увеличаване на присъщата стойност на 
застрахователната
услуги за потребителя;
намалени разходи за застрахователите;
справедлив процент за притежателите 
на полици;
повишен интерес към застраховката;
контрол върху поведението на осигуре-
ните лица
(но моралните, етичните и законодател-
ните проблеми са възможни);
формиране на екосистема

III. Роботизиран процес -
автоматизация (PRA)

за автоматизиране на повтарящи се за-
дачи чрез използване на софтуер (въ-
веждане на документи, проверка на до-
кументи, проверка на информацията, 
предоставена от клиенти, и т.н.)

намалено време за обработка на доку-
менти; премахване на ръчно въвеждане 
на информация; намалено време за ком-
пенсиране на загубите; намален брой 
грешки

IV.Когнитивни технологии
(CI)

да разшири традиционните системи за 
изкуствен интелект;
за бърза оценка на променящата се 
ситуация;
за идентифициране на нови кибер 
рискове

намалено време, прекарано за преструк-
туриране на съществуващите
ИТ архитектура в компанията;
максимално съобразяване с рискови 
промени в тарифите;
повишена ИТ сигурност

V. Онлайн платформи за разширяване на възможностите на ка-
налите за продажби 

увеличен приток на клиенти;
развитие на конкуренцията

VI. Големи данни за изчисляване на вероятността от ри-
скове, които не са били по-рано покрити 
от застраховката;
да формира индивидуален клиентски 
профил; за проследяване на нуждите на 
потенциалните потребители;
да идентифицира клиентски сегменти 
от текущия момент;
да следват тенденциите в промените по 
отношение на потребителските
предпочитания; да водят записи за ни-
вото на удовлетвореност от действията 
на застрахователната компания

да предлага съответни застрахователни 
продукти;
да получават задълбочени анализи;
да взема инвестиционни решения от-
носно използването на собствени
средства и средства от застрахователни-
те резерви
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Анализирането от страна на застрахо-
вателя на въпроса за използването на опре-
делена цифрова технология включва изу-
чаване на възможностите на технологията, 
както и на резултатите от нейното прилага-
не (виж. Таблица 4). 

По правило всяка от разглежданите тех-
нологии се прилага в комбинация. Eckert и 
Osterrieder (2020) изследват взаимозависи-
мостите на основните ИТ технологии, из-
ползвани в застраховането, показващи че 
почти всички от тях, взаимно допълващи се, 
подобряват качеството на внедрените с тях-
ната помощ решения.

При използване на ИТ решения и ресур-
си е необходимо да се вземат предвид реди-
ца ограничения и възникващи допълнителни 
рискове в дейността на застрахователите. Из-
следванията в тази област подчертават ком-
плекс от социално-етични проблеми, свърза-
ни със събиране на набори от данни. Въпреки 
икономически обоснованото използване на 
лични данни, например в Интернет на неща-
та (Bogoviz et al., 2019), има проблем на лич-
на свобода и загуба на поверителност. Това 
поражда поне морални съображения.

И ако телематиката, използвана за кон-
трол на поведението на клиентите, може да 
се впише в правната рамка на застраховате-
лен договор, тогава придобиването на данни 
от агрегатори на трети страни може да дове-
де до много репутационни рискове за застра-
хователните компании. Loi (2020) заключа-
ват, че, като се вземе предвид етични норми 
на личния живот и личната свобода, трябва 
да има поне някои правни разпоредби уреж-
дащ този въпрос, и като максимум, осезаеми 
икономически ползи за тези клиенти, които 
са съгласни за „цифрово наблюдение“. 

На второ място, могат да възник-
нат допълнителни оперативни рискове 
(Polinkevych,2021) при използване на из-
куствени интелигентни технологии, робо-
тизирана автоматизация на процесите и из-
числения в облак. Също така е необходимо 
да се подчертаят кибер рисковете от хакер-
ски атаки и целенасочена корупция на дан-
ни (Kaigorodova, 2020).

Ограниченията, разглеждани от поч-
ти всички изследователи, включват висо-
ки разходи за процеса на дигитализация на 
бизнеса. Допълнителни разходи възникват 

VII.Технологии (DLT) основната информация се съхранява ед-
новременно, създаване и постоянно ак-
туализиране на събраната информация 
за всички членове на регистъра въз ос-
нова на посочени алгоритми, осигуря-
ване на неговата идентичност за всички 
потребители;
незабавен обмен на информация между 
членовете в регистъра

осигурява последователност, синхро-
низация, неизменност и прозрачност на 
съхраняваната информация;
• защита, сигурност на обмена на 
данни;
• способността да се осигури бързо вза-
имодействие по време на застраховател-
ни сделки, засягащи участниците в
различни географски региони;
ефективна работа с партньори за уреж-
дане на искове; местни и трансгранични 
сигурни плащания

VIII.Машинно обучение (ML)  търсене на нови сегменти;
изграждане на многофакторен модел;
създаване/оптимизиране на рискови мо-
дели; като подтип невронни мрежи;
помощ при разпознаване на изображения

увеличаване на пазара на продажби;
намаляване на загубите;
намаляване на измамите;
ефективно поемане и др.

IX.Изчисления в облак оптимизиране на подписването;
оптимизация при изготвяне на отчети;
намаляване на разходите за редица 
артикули

интегрирано съхранение на информация 
с разширяване на възможностите за са-
мообслужване на
клиенти; оптимизиране на информа-
ционните потоци в рамките на търговско 
дружество; оптимизиране на изготвяне-
то на отчети;
• намаляване на разходите за редица 
артикули.
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при интегриране на придобитите ИТ-тех-
нологични решения в съществуващата ин-
формационна система на ЗД. Този проблем 
е особено важен за средни и малки играчи 
на пазара. Решението на проблемът е въз-
можен чрез формиране на екосистема чрез 
интеграция с други играчи на пазара и ком-
пании от други клонове, например, с банки 
(Федорова, 2020; Хужамов и др., 2020).

В обобщение на направено проучване 
може да  идентифицираме следните фактори, 
стимулиращи въвеждането на информацион-
ни технологии в застрахователните компании: 

• повишена конкурентоспособност; 
• намалени разходи за обслужване на 

един клиент;
• намалени оперативни разходи за ед-

на бизнес транзакция;
•  адаптиране към нуждите на клиента;
•  подобрено качество на обслужване-

то на клиентите; 
• покритие на нови превозвачи (тех-

нически средства) на информационните 
технологии и Интернет на нещата;

• достъп до международни глобални 
пазари; 

• разширяване на целевата аудитория 
(покритие на силно мобилни групи);

• ускорение на бизнес сделки;
• подобрен капацитет (структурира-

не) на информацията.

2. Дигиталната трансформация в за-
страховането по време на пандемия и 
промени в предпочитанията и нагласи-
те на клиентите на застрахователни ус-
луги в България3 - резултатите за 2020 г. 
показват, че пазарът е останал стабилен, ка-
то ефектът от кризата се изразява основно 
в задържане на динамичното пазарно разви-
тие на нива от 2019 г.. Пазарът по общо за-
страховане като цяло се движи около нивата 
от 2019 г. В нашата страна водещата бизнес 
линия е автомобилното застраховане, като 
там ситуацията е същата като през 2019 г. 
от гледна точка на краен резултат. Що се от-
нася за “Гражданската отговорност” – там 
се наблюдава лек спад спрямо 2019 с 1%,  

“Каско” от своя страна е с лек ръст е  спря-
мо 2019 г. – 1%. В животозастраховането се 
наблюдава спад с около 10 %, което е след-
ствие на стагнацията, икономическа неси-
гурност и последиците от пандемията за 
живота и здравето на гражданите.

Имущественото застраховане през 2020 
година по отношение на премийния приход, 
остана около нивото на 2019 г., компаниите 
отчитат подобряване на техническия резултат 
и повишаване на печалбата Сред причини-
те за това позитивно развитие е  способнос-
тта на сектора за бърза адаптация към нови-
те реалности и дигитална трансформация и 
технологично израстване, насочени към из-
искванията за дистанция в комуникацията 
и обслужването на клиентите и към проме-
ните в техните нагласи и очаквания.  Панде-
мията изигра ролята на катализатор, давайки 
силен тласък на вече започналата дигитална 
трансформация в застрахователния сектор. 
Предизвикателството за скоростна дигита-
лизация се превърна в предимство като опти-
мизира бизнес процесите вътре в компании-
те, намали някои административни разходи, 
подобри възможностите за оценка на риско-
вете. Дигитализацията промени много кон-
тактите, комуникацията и обслужването на 
клиентите и философията при разработва-
нето и предлагането на нови продукти и ус-
луги. Дистанционното сключване на застра-
ховки, дистанционният оглед и завеждане на 
щети, медицинските прегледи от разстояние 
вече се приемат като част от обичайните ус-
луги. Пандемията промени нагласите на кли-
ентите. Било заради страха от заразяване, би-
ло заради изпитаните от тях предимствата 
на дигиталното обслужване, хората все по-
вече предпочитат и търсят такъв тип дистан-
ционни услуги. Това стимулира компаниите 
и налага по-различен модел на правене на 
бизнес.  Този модел на засилена дистанцион-
ност ще продължи да се развива и в бъдеще. 
За да стимулира по-нататъшната дигитализа-
ция в застраховането са необходими редица 
нормативни промени, тъй като сега същест-
вуващите регулации в страната отговарят на 
изискванията на една „недигитална“ среда. 

3 Вж. по-подробно сайта на КФН https://www.fsc.bg/bg/pazari/zastrahovatelen-pazar/statistika/
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Трябва да се отчете факта, че навлизането на 
новите технологии (изкуствен интелект, „Big 
data, виртуалната реалност) в застраховането 
ще става постепенно следствие регулацията 
и спецификата на бизнеса.

В нашата страна водещо е автомобилно-
то застраховане („Гражданска отговорност“ 
и „Каско“, които общо са с пазарен дял от 
71%), докато в Европа животозастраховане-
то е доминиращо с около 60% пазарен дял, 
след това се нареждат здравното застрахова-
не, автомобилното и имущественото с около 
8-9 % пазарен дял. За да бъде развито жи-
вотозастраховането в нашата страна е необ-
ходимо наличието на по-стабилен жизнен 
стандарт, по-високи и предвидими доходи, 
лична нагласа за планиране, по-висока фи-
нансова и застрахователна култура. 

При прилагане на цифрови технологии 
в застрахователния бизнес, трябва да се взе-
мат под внимание следните условия, благо-
дарение на които застрахователят ще извле-
че максимума от този процес:

• собствени цели на стратегическо и 
тактическо развитие; 

• техническа база на застрахователя;
• тенденции в развитието на външна-

та среда;
• възможности на специфични ИТ 

технологии; 
• потенциални ефекти от внедряване-

то на специфични ИТ решения.
Информационните системи предоста-

вят на българските застрахователни компа-
нии не само възможност за автоматизиране 
на процесите и разширяване на каналите 
за продажба, но в по-голяма степен и перс-
пективите за стратегическо развитие на 
бизнеси, базирани на подобреното качест-
во на обслужването на клиентите в рамките 
на „вход - изход“, разширяване на обхвата 
на застрахователното поле и предлагане на 
нови застрахователни продукти чрез изуча-
ване на възникващи потребности, актуали-
зиране на съществуващите застраховател-
ни продукти, повишаване на надеждността 
на оценката на риска и попълване на списъ-
ка на застрахованите рискове. 

Препоръчително е българските застра-
хователи да се съсредоточат върху използва-
нето на ИТ решения, насочени към:

• намаляване на нивото на вътрешни 
и външни застрахователни измами (чрез из-
ползване на инструменти за изкуствен инте-
лект, машинно обучение);

• формиране на клиентски интерфейс 
по отношение на уреждане на искове (из-
ползвайки системи за изкуствен интелект, 
оптични разпознаване и др.);

• актуализиране и персонализиране на 
застрахователните ставки (на базата на Ин-
тернет на нещата, познавателна технологии, 
големи данни, облачни изчисления), което ще 
доведе до по-голяма прозрачност при форми-
рането на справедлива цена за застраховка.

Тези промени ще увеличат стойностния 
компонент на застрахователните услуги в 
очите на потребителите. И подобрения биз-
нес модел на застрахователя, базиран на ИТ 
решения, допълнително интегрирани в съ-
ществуващата архитектура на информацион-
ната система, ще й позволи да бъде стратеги-
чески конкурентна на други играчи на пазара.

Заключение
На съвременния застрахователен пазар 

информационните технологии са движещата 
сила, която позволява на застрахователните 
компании да взаимодействат успешно с все 
по-взискателните клиенти. Потребителите, 
които са добре запознати с технологичните 
иновации и ги използват активно в ежедне-
вието, очакват подходящо технологично ни-
во на обслужване от застрахователите. Пове-
чето застрахователи все още са фокусирани 
върху електронната търговия, но лидерите 
развиват по-дълготрайни взаимоотношения, 
като използват своите цифрови възможнос-
ти, за да получат по-добри познания на кли-
ентите и да използват тази информация, за 
да профилират клиентите по-ефективно, да 
прецизират поемането и да доставят персо-
нализирани решения. Далеч от това да бъ-
де просто още един канал, въздействието 
на дигитализацията преобразува това, което 
клиентите очакват, създавайки нови възмож-
ности за сближаване с тях. Всъщност вместо 
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дигитална стратегия, ключовата цел на за-
страхователите трябва да бъде разработване-
то на бизнес стратегия за дигиталната ера.
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Резюме: Настоящата разработка цели 
да дефинира спецификите на инфлуенсър 
маркетинга, да предостави обстоен преглед 
на развитието му и да изследва причини за 
влияние на инфлуенсърите върху различ-
ни групи потребители. Разгледани са про-
мените в традиционните комуникационни 
практики след навлизането на нови марке-

тингови инструменти като инфлуенсър мар-
кетинга, както и предимства и недостатъци 
на този метод. Разработката включва и при-
мери за успешни практики в сферата на ин-
флуенсър маркетинга.

Ключови думи: инфлуенсър, маркетинг, 
влияние, ангажираност. 

Abstract: The present study aims to define 
the specifics of influencer marketing, to provide 
a thorough overview of its development and to 
investigate the reasons for the meaning of influ-
encers for different groups of users. The changes 
in the traditional communication practices after 
the introduction of new marketing tools such as 

influencer marketing, as well as the advantages 
and disadvantages of this method, are discussed. 
The study also includes examples of successful 
practices in the field of influencer marketing.

Keywords: influencer, marketing, impact, 
engagement.

DEVELOPMENT, IMPACT AND CURRENT 
TRENDS IN INFLUENCER MARKETING

Neda Mirazchiyska, ВА Student
New Bulgarian University
nedadm@gmail.com 

РАЗВИТИЕ, ВЛИЯНИЕ
И АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ
В ИНФЛУЕНСЪР МАРКЕТИНГА

Неда Миразчийска, студент бакалавър 
Нов български университет
nedadm@gmail.com  

Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, 2021, том 6, стр. 86–94

https://doi.org/10.33919/EcoBY.21.6.8



87
РАЗ В И Т И Е, ВЛ И Я Н И Е И А К Т УА Л Н И Т Е Н Д Е Н Ц И И В И Н ФЛ У Е Н СЪ Р.. .

1. Въведение
През последните години инфлуенсър 

маркетингът се превръща в значим инстру-
мент на комуникационната стратегия на 
различни компании и брандове. В своята 
същност, инфлуенсър маркетингът не е из-
цяло ново понятие, а по-скоро съвременна 
интерпретация за  влиянието, което оказват 
различни фактори върху поведението на хо-
рата. Възможностите за използване на ин-
флуенсър маркетинг като комуникационен 
инструмент стaват все по-разнообразни, но 
също така се засилва и конкуренцията в тази 
сфера. Инфлуенсър маркетингът предоставя 
различни предимства, но и недостатъци на 
компаниите и брандовете. С напредването 
на технологиите и развитието на платфор-
мите, в които се създава влиятелно съдържа-
ние, става все по-трудно за компаниите да 
приложат по подходящ начин инфлуенсър 
маркетинга в своите стратегии.

Целта на настоящата разработка е да се 
установи влиянието на инфлуенсър марке-
тинга върху стратегиите на компаниите и 
брандовете чрез анализ на развитието и ак-
туалните тенденции в тази сфера.

Структурата на настоящата разработ-
ка включва въведение, същинска част и 
заключение.

Във връзка с постигане на целта на на-
стоящата разработка е използвана следната 
методология: анализ и синтез на информа-
ция в различни български и чуждестранни 
източници и резултати от вече проведени 
емпирични изследвания, индуктивни и де-
дуктивни методи на разсъждение, логиче-
ски подход, сравнителенен анализ и кри-
тична оценка на информация за компании, 
използващи инфлуенсър маркетинг като ин-
струмент в стратегиите си.

2. Дефиниране на инфлуенсър 
маркетинга

Според скорошна публикация в специа-
лизирано издание (Influencer Marketing Hub, 
2021), инфлуенсър маркетинг е хибридна 
форма между стари и нови маркетингови 
инструменти. Той взема идеята за одобре-
ние на знаменитости и я поставя в модер-

на маркетингова рамка, основно ръководена 
от съдържанието. Основният отличител на 
инфлуенсър маркетинга е, че резултатите от 
кампанията са сътрудничество между раз-
лични брандове и инфлуенсъри. Все пак то-
зи тип маркетинг не включва само известни 
личности. Вместо това се върти около лиде-
ри на мнение, много от които дори не биха 
били известни в офлайн среда.

Инфлуенсър маркетингът е един от до-
брите варианти за изграждане на бранд он-
лайн и повишаване на осведомеността сред 
целевата аудитория. Според специализира-
ни публикации (Forbes, 2021), този вид мар-
кетинг се увеличава основно чрез повишава-
не на търсенето на дигитална реклама, което 
подчертава влиянието на лидерите в бран-
ша. Инфлуенсър маркетингът използва клю-
чови лидери на мнение с цел предаване на 
дадено послание или съобщение на по-ши-
рока аудитория (Гуленова, 2019). В идеал-
ния случай инфлуенсър маркетингът създа-
ва печеливша ситуация за бизнеса, в която 
се създава информираност за марката, с цел 
разработване на идентичност на марката. 
Въпреки това, инфлуенсър маркетингът из-
исква активна дейност в социалните медии 
и предоставяне на привлекателно и интерес-
но съдържание за целевата аудитория. 

Има много определения за това какво е 
инфлуенсър, но при всички има общи спе-
цифики. Според актуалнa онлайн публика-
ция (Donawerth, 2021), инфлуенсър е човек 
(може да бъде и CGI), който е изградил ло-
ялна аудитория чрез социални медии, блого-
ве или други общности и има способността 
да влияе на своята аудитория чрез създава-
не на съдържание. Инфлуенсърите могат да 
бъдат известни личности с голям брой по-
следователи в социалните мрежи, които  мо-
гат   да  помогнат  за  разпространението  
на информация   за   даден продукт, услуга, 
бизнес (Гуленова, 2019). По-новa публика-
ция (Forbes, 2021) предлага определение за 
три вида инфлуенсъри: микро, макро и хи-
пер инфлуенсъри. Към микро инфлуенсъри 
обикновено се причисляват неизвестни хо-
ра, с по-малко от 10 000 последователи, не 
печелят пари от създаването на съдържание, 
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често са приятели, близки, семейство и зато-
ва имат висока степен на ангажираност. Към 
макро инфлуенсъри обикновено се причис-
ляват значими фигури в социалните медии с 
десетки хиляди последователя до известни 
личности с милиони последователи. Това е 
най-голямата и основна група за инфлуен-
сър маркетинга. Тъй като те имат по-голяма 
аудитория имат възможността да си партни-
рат с различни брандове и да печелят пари 
от това. И третата група инфлуенсъри са хи-
пер инфлуенсърите, които често формират 
начина на живот и навиците за пазаруване 
на изключително много интернет потреби-
тели. Те определят тенденциите със своето 
съдържание и имат по-големи възможности 
за монетизиране на своята дейност.

Фиг. 1. Среден ръст на инфлуенсър 
маркетинга

Източник: Influencer Marketing Hub

3. Причини за влияние на 
инфлуенсърите

В днешния пренаситен пазар с рекла-
ми се случва потребителите да жадуват за 
автентичен и надежден източник. Инфлу-
енсър маркетингът е начин, по който да се 
използва психологията на влияние и да се 
убедят клиентите чрез лица, които позна-
ват и на които имат доверие. Инфлуенсъри-
те са хора, които се предполага, че чрез 
своята работа градят репутация основно 
със своя опит. Тези инфлуенсъри имат зна-
чителна и надеждна мрежа от ангажирани 
фенове и последователи. Въз основа на то-
ва доверие инфлуенсърите могат да създа-
ват тенденции и да влияят върху решения-
та за покупка на своите последователи. За 

бизнесите голямата конкуренция затрудня-
ва прякото им достигане до клиентите. За-
това те могат да използват психологията на 
влияние, за да се свържат и да се ангажират 
със своята аудитория. Хипер влияние би се 
създало и от колективното съзнание, кое-
то въздейства на потребителите. Достига-
ме до извода, че инфлуенсър маркетингът 
донякъде се основава на психологията на 
влиянието и има поне няколко причини, по-
ради които той работи. 

Първата и основна причина, поради 
която психологията на влиянието, особено 
в контекста на инфлуенсър маркетинга, ра-
боти, е, че тя предоставя социални доказа-
телства. По същество това означава, че хо-
рата мислят, че ако всеки прави нещо, то 
трябва да е правилно. Друга причина, пора-
ди която психологията на влиянието дейст-
ва, е концепцията за авторитет. 

Всички сме „обучени“ да се вслушваме 
в съветите на експерти и вярваме, че това е 
истина. Освен това се смята, че хората са 
склонни да следват такива лица, които им 
харесват. Ако някой, когото харесваме или 
идеализираме, препоръча продукт, е веро-
ятно да го купим (Psychology of Influence 
– The Reason for the Rise of Influencer 
Marketing in 2020, 2019). 

4. Предимства и недостатъци на ин-
флуенсър маркетинга

Брандовете искат да достигнат до свои-
те клиенти, използвайки възможно най- 
иновативните начини. Инфлуенсър мар-
кетингът е вече добре позната стратегия, 
която много марки използват. Въпреки то-
ва има експерти, които смятат, че този вид 
маркетинг е в спад, главно заради непра-
вилно приложена стратегия.

Според специализирани публикации на 
Shane Baker (2021), инфлуенсър маркетин-
гът има редица предимства, но и недоста-
тъци. Kaто предимство на инфлуенсър мар-
кетинга може да се определи достигането 
до правилна аудитория чрез подходящи ли-
дери на мнение. Инфлуенсърите изграждат 
свои общности, които са лоялни и в които 
е изградено доверие. Достигайки до тези 
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общности, брандовете могат да привлекат 
потенциални нови купувачи по-ефективно, 
отколкото с обикновено брандирано съдър-
жание. Инфлуенсър маркетингът също по-
мага за разширяване на обхвата на даден 
бранд. Независимо от избраната социална 
мрежа, инфлуенсърите могат да ангажи-
рат своята общност и да влияят върху ре-
шението за покупка. Друго предимство е, 
че цикълът на продажба може да бъде на-
мален, тъй като е възможно хората да са 
по-склонни да закупят даден продукт или 
услуга по-бързо, когато имат препоръка. И 
не на последно място, бизнесите си спес-
тяват време от гледна точка на креативните 
послания в своите публикации. Предполага 
се, че инфлуенсърите познават своята ауди-
тория и знаят как най-подходящо да подне-
сат дадено послание.

От друга страна, сътрудничеството с 
„неправилните“ инфлуенсъри може да до-
несе много повече вреди, отколкото ползи. 
Често бизнесите не успяват да идентифици-
рат най-подходящият тип лидери на мнение 
за своите продукти. Случва се те да залагат 
по-скоро на най-известните инфлуенсъри, 
отколкото на тези, които биха представи-
ли най-интересно и ангажиращо даден про-
дукт или услуга.

При този тип маркетинг има възмож-
ност да се допуснат и други грешки от стра-
на на инфлуенсъра, като например – да не 
бъде упоменато, че публикацията е спонсо-
рирана. И не на последно място, често хоно-
рарите, особено на хипер инфлуенсърите, са 
много високи и само по-големите компании 
могат да си ги позволят. Все пак затова съ-
ществуват и микро, и макро инфлуенсъри, 
за да има вариант за всеки бизнес (Social 
Media Week, 2016).

В крайна сметка това, което прави ус-
пешна или не една инфлуенсър маркетинго-
ва кампания е автентичността и искреност-
та. С автентичност инфлуенсърите могат да 
помогнат на бизнесите да достигнат до ог-
ромна аудитория, да се насочат към точните 
клиенти и да изградят доверие сред тях.

Фиг. 2. Ефективен ли е инфлуенсър
маркетингът според бизнеса?

Източник: Media Kix

5. Инфлуенсър маркетинг срещу тра-
диционен маркетинг

Скорошнa публикация на специализиран 
източник (Izea, 2021) показва, че инфлуен-
сър маркетингът, и традиционният споделят 
сходни мисии. И двата вида съдържание се 
целят към определени подходящи аудитории. 
По време на този процес бизнесът печели по-
вече продажби, по-голяма осведоменост за 
марката и по-голяма лоялност към марката. 
Разликите са във въздействието, материали-
те, подхода и качеството на свързаността. По 
принцип при традиционния маркетинг тър-
говците трябва да измислят цялата страте-
гия сами. След това е нужен цял набор от на-
стройки за различните аудитории. 

Маркетинг специалистите трябва вина-
ги да бъдат в течение на постоянно проме-
нящите се алгоритми. Работата с инфлуен-
съри пък печели брандове, които искат да 
бъдат изложени на една общност наведнъж. 
С всяка активирана публикация марката 
става видима за публиката на инфлуенсъра 
органично. Алгоритмите на повечето соци-
ални платформи показват пристрастие към 
публикации, създадени от акаунти с висок 
процент на ангажираност. Oсвен това гру-
пата последователи, които всеки създател 
на съдържание събира, е изключително на-
сочена. С други думи, една публикация ще 
достигне до точните хора всеки път.

Като цяло днешните търговци не купуват 
само рекламно пространство в печатни изда-
ния или по телевизията. Те инвестират в стра-
тегии, които обхващат традиционни реклами, 
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дигитални реклами и инфлуенсър маркетинг. 
Дори и днес търговците не отхвърлят тради-
ционните форми на реклама от своите бю-
джети. В зависимост от продукта или марка-
та, съчетаването на класически и съвременни 
форми на реклама и маркетинг може да бъде 
разумен ход. Не е изненадващо, че телевизи-
онните и печатни носители все още са голяма 
част от ежедневието за доста хора. Разходи-
те са само един елемент, който е подхранвал 
възхода на маркетинга на съдържанието и ин-
флуенсър маркетинга спрямо по-скъпата тра-
диционна реклама. Инфлуенсър маркетингът 
се възприема като по-евтин от традиционна-
та реклама, но хонорарите на инфлуенсърите 
са се повишили през последните няколко го-
дини, особено след като все повече търговци 
отделят от своите маркетингови бюджети за 
съдържание от инфлуенсъри. 

Може би най-използваният термин за 
описване на привлекателността на марке-
тинга на съдържанието и инфлуенсър марке-
тинга  е „ангажираност“. Може да се използ-
ва прекалено, но това наистина предлага 
огромно количество информация за марке-
толозите. Така или иначе, има само един вид 
ангажираност, който е от решаващо значение 
за успеха на марката: взаимодействието, кое-
то клиентът избира да има с марката. Инфлу-
енсърите се свързват със своята аудитория в 
различна степен. Една от най-привлекател-
ните части на този вид е ангажираността в 
реално време. Автентичната комуникация 
между инфлуенсъри и брандове с предви-
дена аудитория е важна на много нива. Чрез 
директна и бърза обратна връзка инфлуенсъ-
рът и маркетологът могат да разберат дали 
кампанията трябва да бъде променена. 

От друга страна, разбирането дали една 
кампания или марка предоставя стойност и 
резонира със зрителите или читателите не 
е лесно да се постигне само с традицион-
ните реклами. Клиентите не могат да отго-
ворят директно на компанията, докато гле-
дат телевизионна реклама, както могат в 
Instagram, например. Когато традиционна 
реклама, марка или продукт не набира по-
пулярност, отнема време и усилия, за да се 
намери подходящото решение.

6. Развитие на инфлуенсър маркетинга
Според актуална онлайн публикация 

(Business Insider, 2019) инфлуенсър марке-
тингът може да се превърне в индустрия 
на стойност 15 милиарда долара до 2022 г. 
Степента на придобиване на клиенти и въз-
връщаемостта на инвестициите от този вид 
маркетинг също е доста голяма. 

Фиг. 3. Възвръщаемост от инвестициите 
при инфлуенсър маркетинга

Източник: Media Kix

Ако се замислим, концепцията за ин-
флуенсър маркетинг съществува от доста 
дълго време, макар преди да не се е нари-
чало точно така. Преди да има социални ме-
дии, хората са разчитали на това, което виж-
дат в печатни реклами, радио и телевизия, 
когато предприемат дадена покупка. Но до-
ри години назад, използването на лидери на 
мнение в рекламите е повлияло на решения-
та на различните потребители. 

Статия в специализирано издание  (The 
Evolution of Influencer Marketing — Past, 
Present, & Future, 2020) ни разкрива, че още 
през XVIII век търговците се възползват от 
хората с влияние. 

Джосия Уеджууд  е британски грънчар, 
чиито произведения получават одобрението 
на кралица Шарлот през 1765 г. – дори му 
печелят официалното наименование „Грън-
чар на Нейно Величество“.  Знаейки, че по 
това време кралицата е най-влиятелната, Уе-
джууд използва новия си статут и популя-
ризира керамиката си като „Queensware“, 
първата в света луксозна марка. Кралското 
одобрение катализира марката му, тъй като 
хората започват да се интересуват от бизне-
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са. Следващата ера е тази на измислените 
влиятелни герои. Най-известният пример е  
популяризирането на Дядо Коледа от Кока 
Кола през 1932 г. След това се появява ин-
тересът и към известните личности, които 
в сравнение с Дядо Коледа, са истински хо-
ра, които имат реални предпочитания, плюс 
множество последователи. Поради това те 
имат способността да убедят потребители-
те да купуват продуктите, които те самите 
одобряват. Ето защо марки като Nike и Pepsi 
започват своите партньорства със знамени-
тости, които да представят марките им. Тази 
тенденция продължава и до днес.

Това, което наистина обединява реал-
ния живот и този на екрана, са риалити те-
левизионни предавания като Keeping Up 
With The Kardashians или пък Vip Brother, 
например. Тъй като такъв тип предавания 
имат за цел да изобразяват „реалността“, но 
по интересен начин, звездите се възприемат 
като по-подходящи и автентични от тради-
ционните знаменитости. Всъщност риали-
ти звездите са тези, които предшестват ин-
флуенсър маркетинга в сегашния му вид. А 
някои от тези звезди успешно се адаптират 
към промените в модела на работа като Кай-
ли и Кендъл Дженър, например.

С появата на социални мрежи като 
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube хора-
та могат да се възползват от възможността 
да споделят ежедневието си онлайн. Разби-
ра се, известни личности, звезди от телеви-
зионни реалитита и дори блогъри събират 
много последователи в социалните медии 
поради съществуващата си популярност. Но 
бързо се появява и нов феномен, тъй като 
някои не толкова известни хора започват да 
натрупват голяма фенска маса, поради тях-
ното силно ангажиращо съдържание и тясно 
взаимодействие с последователите.

Интересно за мен е да отбележа и две 
тенденции в сферата на инфлуенсър марке-
тинга. В световен мащаб доста нашумяли са 
така наречените CGI инфлуенсъри. Компю-
търно генерираните изображения (CGI) се 
подобряват и стават по-достъпни за хората, 
които искат да изпробват 3D изкуството за 
себе си. Благодарение на технологичния на-

предък, CGI лидерите на мнение като Мике-
ла и Шуду вече съществуват в социалните 
медии – и тенденцията расте. 

Въпреки че съществуват от няколко го-
дини, все още не е ясно защо CGI инфлуен-
сърите съществуват и докъде би могла да се 
развие тази тенденция. Едно от притесне-
нията на бранша е, че те биха могли да „от-
краднат“ работата от реалните инфлуенсъри. 
Оказва се, че дори инфлуенсър, който не е ре-
ален човек, може да има влияние върху хо-
рата. Самата Микела, която е една от най-из-
вестните CGI инфлуенсъри, си партнира с 
водещи марки, включително Samsung Mobile 
и Calvin Klein, а според скорошни новини 
(Time, 2018) тя е сред 25-те най-влиятелни 
хора в интернет за 2018 г. след президента 
Тръмп, Кание Уест, Риана и Кайли Дженър.

Другата тенденция, която не е толкова 
развита в световен мащаб, е създаването на 
влияние чрез лица, които нямат специал-
но насочено съдържание, а по-скоро пра-
вят сензации. Това се случва главно благо-
дарение на развитието на социалната мрежа 
TikTok (социалната мрежа дори спонсорира 
европейското първенство по футбол, което 
се провежда през 2021 година). Примери за 
такъв тип влиятелно съдържание са дори 
български „тиктокъри“, които събират ми-
лиони гледания. Засега не е ясно как такъв 
тип лица биха могли да бъдат използвани от 
различните компании, но със сигурност са 
част от ерата на инфлуенсър маркетинга.

7. Примери за инфлуенсър кампании
Според актуалнa публикация (Hubspot, 

2020) може да се каже, че инфлуенсър мар-
кетингът и филмите вървят ръка за ръка. 
Брандовете за развлечения имат голям ус-
пех при използването на платформи като 
Instagram, но и TikTok не прави изключение.

Наскоро възроденият Charlie‘s Angels 
създава своя промоционална кампания в 
TikTok с над 15 инфлуенсъри. Кампанията 
включва инфлуенсъри, изпълняващи танц 
или скеч към водещия сингъл в саундтрака 
на филма, Don‘t Call Me Angel. Използва-
ните инфлуенсъри включват Ребека Замола, 
Зоуи Лавърн и Лорън Годуин, използвайки 
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хаштага #CharliesAngelsUnite, който трупа 
над 4,2 милиарда гледания (MediaKix).

Proctor & Gamble си партнира с един от 
най-следваните инфлуенсъри в TikTok, Чар-
ли Д‘Амелио, за да създаде танцово предиз-
викателство, свързано с COVID. P&G на-
сърчава взаимодействието с аудиторията, 
като фокусира кампанията около „танцово 
предизвикателство“, силен двигател за ан-
гажиране в TikTok. За първите 3 милиона 
създадени от потребители видеоклипове 
#DistanceDance, P&G се ангажира да напра-
ви дарение за Feeding America и Matthew 25. 
Създадените от потребители видеоклипове 
в отговор на предизвикателството надмина-
ват стотици хиляди (PRWeek, 2020).

Популярната марка за бързо хранене 
McDonald‘s се обединява със звездата Тра-
вис Скот, за да популяризира любимото ястие 
на певеца за ограничен период от време. Ка-
то част от кампанията, Скот пуска нова линия 
стоки под марка Cactus Jack – линия, вдъхно-
вена от McDonald‘s.  Двете марки също та-
ка подкрепят благотворителни организации 
през цялото партньорство. Имайки предвид 
аудиторията на певеца, публикациите му дос-
тигат голям процент гледания – 20 милиона 
гледания на публикация, усилвайки значител-
но марката на McDonald‘s (KeyHole, 2020).

Както вече споменах – успешната кам-
пания не изисква инфлуенсърът задължи-
телно да бъде реален човек. През 2018 г. 
модният гигант Prada прави смел ход и из-
ползва виртуален инфлуенсър – Микела, за 
да подпомогне популяризирането на колек-
цията от есента на 2018 г. Виртуалната зна-
менитост пуска множество публикации, за 
да помогне на Prada да увеличи видимостта, 
като анимирани GIF файлове, видеоклипове 
в Instagram и виртуална обиколка на щанда 
Prada на събитието (Current Daily, 2018).

8. Лично мнение, критики и препоръки
Според мен за успешната маркетинго-

ва кампания е нужна комбинация от тра-
диционни и нови комуникационни тактики 
като инфлуенсър маркетинг. Ключът към 
успеха обаче се крие в балансирането меж-
ду различните канали и избирането на пра-

вилните инфлуенсъри. От личен опит знам, 
че има брандове, които избират да си парт-
нират с даден инфлуенсър само защото е 
най-известният, а не защото е най-подхо-
дящ. Най-важното е компаниите да изискват 
анализи и вътрешна информация за аудито-
риите на даден инфлуенсър, за да могат да 
преценят дали той е най-добрият избор. В 
крайна сметка, не би било релевантно екс-
перт в сферата на козметиката да рекламира 
авточасти, ако дори няма автомобил. Много 
е важно след като даден инфлуенсър изгра-
ди доверие и лоялност в своите последова-
тели – да успее да ги запази като бъде мак-
симално автентичен.

Инфлуенсър маркетингът постепенно се 
разраства като подход от няколко години, но 
2021 година определено засилва тази тенден-
ция, и то въпреки пандемията според мен. 
Много са общите тенденции, които вижда-
ме в социалните платформи, като: повече из-
ползване на видео, повече влиятелни лица, 
които пускат свои собствени продукти, или 
дългосрочни партньорства на марките. 

Може би Instagram, YouTube, дори 
TikTok са основните медии, които към мо-
мента генерират най-много съдържание за 
потребителите. Появява се и друга мрежа – 
Clubhouse, която все още е в процес на раз-
работка и до нея има достъп само с покана. 
Въпреки това вече има милиони потребите-
ли, които имат такива, и тепърва предстои 
да бъдем свидетели на създаването на нови 
инфлуенсъри в тази мрежа. Друга тенден-
ция, която според мен ще се развива в бъ-
деще е влиянието на CGI инфлуенсърите и 
всички подобни иновативни подходи, свър-
зани с технологичния напредък. 

Всички компании не бива да забравят, 
че в основата на всяка успешна маркетин-
гова кампания е автентичността и ангажи-
раността. Ето защо дори измислени герои 
като Дядо Коледа успяват да повлияят на 
възприятията и решенията за покупка на по-
требителите. С достъпността на социалните 
медии, всеки има способността да влияе на 
решенията за покупки на хората – особено 
когато са истински, страстни фенове на мар-
ката. Може да се каже, че брандовете вече 
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не контролират своята история, репутация и 
други. Общността го прави. Ето защо, изби-
рането на лицата на марката трябва да бъде 
внимателно обмислен избор.

9. Заключение
Настоящата разработка, в нейния завър-

шен вид, в заключение позволява да се на-
прави обобщение, свързано с развитието, 
влиянието и актуалните тенденции в инфлу-
енсър маркетинга. Изследването въз основа 
на различни статии, изследвания и периодич-
ни издания потвърждава, че през последните 
години инфлуенсър маркетингът се превръ-
ща в значим инструмент на комуникационна-
та стратегия на различни компании и бран-
дове. Психологията на влияние може да бъде 
използвана чрез инфлуенсър маркетинг, с цел 
да се убеждават потребителите чрез лица, 
които познават, и в които вярват. Основни-
ят фактор, който определя инфлуенсър мар-
кетинга като ефективен е неговото правилно 
изпълнение и имплементиране в стратегиите 
на компаниите и брандовете. 

Цялостното проучване позволява да се за-
ключи, че като всяка друга техника, и инфлу-
енсър маркетингът има своите предимства и 
недостатъци. Всяка компания или бранд оба-
че трябва да намери правилната комбинация 
между различните видове техники, които мо-
же да приложи, за да предложи на потребите-
лите истинско и автентично изживяване.

Инфлуенсър маркетингът като част от 
тази комбинация би могъл да подпомогне 
бизнесите да достигнат до огромна аудито-
рия, да се насочат към точните клиенти и да 
изградят доверие сред тях.

Инфлуенсър маркетингът се развива по-
степенно през последните години, особено 
от гледна точка на използване на техноло-
гични постижения и нови платформи. Пред-
вид широката достъпност до социални мре-
жи, потенциално всеки човек (или CGI) би 
могъл да влияе, независимо колко голямо 
би било неговото влияние. Поради тази при-
чина дори някои малки и средни компании 
имат възможност за сътрудничество с лиде-
ри на мнение или инфлуенсъри. В близки-
те години, вероятно ще се наблюдават някои 

ограничения относно рекламното съдържа-
ние на инфлуенсърите, което потенциално 
би означавало по-ангажиращо и качествено 
съдържание, тъй като фокусът е върху автен-
тичността. От друга страна платформи като 
TikTok, Clubhouse ще навлизат все повече ка-
то поле за изява на инфлуенсъри към вече ут-
върдените YouTube, Facebook, Instagram. Така 
или иначе, най-важно за бизнесите и самите 
инфлуенсъри е сътрудничеството да бъде от 
полза за всяка заинтересована страна и тепър-
ва ще се наблюдават интересни партньорства.
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Резюме: Успоредно с развитието на 
дигитализацията е важно да се разработ-
ва и възможността за физическо развитие 
на локализирането на ритейлърите на дреб-
но. Независимо от кризата предизвикана от 
Covid-19, не бива да се забравя, че все още 
има  други видове формати за търговия на 
дребно, а не само онлайн. 

Мениджърският опит в тази област е от 
ключово значение за определяне и използва-
не на особеностите на спецификата при ло-
кализирането на ритейл търговците, за да се 
постигне дългосрочен успех на компаниите.

Ключови думи: потребителско поведе-
ние, ритейл, специфика, особености, локали-
зиране, маркетинг.

Abstract: Along with the development of 
digitalization, it is important to develop the pos-
sibility for physical development of the localiza-
tion of retail retailers. Despite the crisis caused by 
Covid-19, it should not be forgotten that there are 
still other types of retail formats, not just online.

The managerial experience in this field is 
of key importance for determining and using 

the peculiarities of the specifics in the locali-
zation of the retailers in order to achieve long-
term success of the companies.

  Keywords: consumer behavior, retail, 
specifics, features, localization, marketing
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1. Въведение в изследваната пробле-
матика.

В сложните икономически и общест-
вени условия изборът на места за магазини 
за дребно е едно от най-важните решения в 
търговията на дребно, тъй като при магази-
ните в търговията на дребно доброто мес-
тоположение е ключово за привличането на 
клиенти към търговските обекти и понякога 
може дори да компенсира иначе посредстве-
ния микс от стратегии за търговия на дреб-
но. Следователно доброто местоположение 
може да доведе до силни конкурентни пре-
димства, тъй като местоположението е уни-
кален елемент от маркетинговия микс на 
дребно, който не може да бъде имитиран от 
конкурентите. Самите решения за местопо-
ложение са много сложни. 

Целта на статията е да се откроят спе-
цификата и особеностите на локализиране-
то на търговците на дребно (ритейлъри).

2. Исторически преглед на развитие-
то на търговските формати на дребно.

Погледнато чисто ретроспективно, до 
средата на XIX век са преобладавали малките 
семейни магазини. Преходът към по-големи 
и универсални магазини започва през 1852 
г. със създаването на магазините на Marshall 
Field’s (по-късно от Macy’s). За първи път та-
зи верига от магазини предлага богат асорти-
мент със строго фиксирани цени. 

Впоследствие се появяват и първите су-
пермаркети в началото на XX век, през 1929 
г. През следващата година се открива и пър-
вият мол, в който са разположени голямо 
разнообразие от магазини под един покрив.

7-Eleven  отваря врати с т.нар. „удобен 
магазин“ през 1946 г. и започва да предла-
га  и за първи път удължено работно време 
– обикновено 7-23 часа. След това през 1962 
г. врати отваря и световният гигант Walmart, 
а след това се появяват и Kmart и Target.

Успоредно с това се развиват изключи-
телно динамично и съвременните техноло-
гии, което е предпоставка за създаване на но-
ви съвременни търговски формати. Първият 
технологичен формат извън магазините се 
появява през 1985 г., а истинска революция 

е продажбата на първата книга онлайн от 
Амазон през 1995 г. (Braun, S. 2015)

С появата на новите търговски форма-
ти се появяват и редица предизвикателства 
пред по-старите такива  –  трябва да оцеля-
ват и да се развиват. В миналото по-стари-
те формати са оцелявали, като са се стре-
мили да подобрят опита на клиентите за 
пазаруване, като се стремят да пазаруват 
много неща на едно място.

През втората половина на XX век но-
вите формати променят динамично цените, 
възлагат надежда на промоциите, проду-
кти – заместители и икономия от мащаба.

Възникването на онлайн търговията на 
дребно създава редица конкурентни предим-
ства и успоредно с това и заплахи за по-ста-
рите търговски формати. Целта е да се по-
лучи синергетичен ефект от стандартно 
изпълняваните функции на старите формати 
и интеграцията им с новите технологии.

Съвременните търговци на дребно се 
различават изключително много. В съпод-
чиненост на изследваната проблематика е 
важно да се отбележат чисто еволюцион-
но съвременните промени при онлайн и 
офлайн ритейлърите.

Самите потребители са доволни и оби-
чат да пазаруват онлайн. Целта на по-голяма 
част от компаниите е да се подбере подходя-
що продуктовия асортимент, да се инвести-
ра в дейности за привличане на клиентите и 
въвеждане на нови концепции, които ще са 
подходящи именно за онлайн магазините.

Съществува голяма конкуренция меж-
ду офлайн и онлайн магазините, както и 
между отделните компании и продуктите и 
услугите, които предлагат. Самите онлайн 
търговци се опитват да напаснат удобство-
то с асортимента, който е предпочитан от 
самите потребители. 

От друга страна, и много онлайн търго-
вци предпочитат да инвестират във физиче-
ски магазини, независимо от възникналата 
кризисна ситуация около COVID – 19. Това 
даде възможност на голяма част и от по-мал-
ките търговци да развиват своята дейност. 
Успоредно с това, новите търговски форма-
ти предлагат разнообразие и комбинация от 
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услуги на дребно и функции, както на офлайн, 
така и на онлайн каналите за покупка.

Преди да представим спецификата и 
особеностите на разположението на търго-
вците на дребно, следва да се подчертаят 
различните предивикателства и еволюция 
на ритейла – онлайн и офлайн такъв.

След появата на онлайн ритейлърите 
офлайн търговците са изправени пред реди-
ца предизвикателства, които по своята същ-
ност са доста динамични, тъй като голяма 
част от потребителите започват да харесват 
да пазаруват онлайн.

Основното предизвикателство, което 
стои пред офлайн търговците е свързано с 
ценообразуването. Онлайн търговците чес-
то продават по-евтино, защото нямат редица 
разходи, които са налице при офлайн търго-
вците. Това обстоятелство подпомогна бър-
зото привличане на потребители от страна 
на онлайн търговците на дребно, което от 
своя страна е голям проблем за офлайн тър-
говците, което води до проблеми и в тяхната 
икономическа ефективност.

Друго предизвикателство пред офлайн 
търговците на дребно е удобството, което 
предлагат онлайн търговците и лесният и 
бърз достъп до продуктите 24 часа, седем 
дни в седмицата, в уюта на дома или офиса. 
Този проблем не може да бъде преодолян, 
защото при офлайн магазините загубата на 
време и усилия, за да се закупи продукт е 
значителна, в сравнение с онлайн магазин. 

Офлайн търговците на дребно са твърдо 
решени да предложат с по-голяма ширина 
и дълбочина продукти именно чрез онлайн 
магазина си, но често те трябва да инвес-
тират в различни технологии, а не винаги 
разполагат с такива средства. По-големите 
търговски вериги могат да се окажат непод-
готвени и да не са достатъчно гъвкави в това 
отношение. Въпреки това, офлайн търговци-
те полагат доста усилия, за да се изравнят с 
онлайн търговците, и то в две направления: 
подобряване на клиентския опит и намаля-
ване на недоволството при покупка.

Офлайн търговците имат сериозно пре-
димство по отношение на реалната възмож-
ност да осигурят емоции чрез различните 

видове сетива, които могат да се използват 
при пазаруването в търговските обекти.

3. Фактори, които влияят върху ло-
кализирането на търговците на дребно.

Ако се върнем към акцента на изследва-
ната проблематика, следва да отбележим, че 
при локализирането на търговците на дреб-
но има голям брой фактори, които трябва да 
се вземат предвид и разходите, свързани на-
пример с отварянето на нови магазини, мо-
гат да бъдат много високи. Следователно из-
борът на обект е дългосрочно решение, което 
предполага дългосрочно капиталовложение. 
След като бъде избран обект за продажба на 
дребно или за изграждане на магазин, или за 
подписване на дългосрочно споразумение за 
наем, има малка гъвкавост, тъй като това ре-
шение обикновено не може лесно да бъде про-
менено, без да се понесат значителни загуби.

За разлика от други елементи на марке-
тинга на дребно като цена, обслужване на 
клиенти, асортимент от продукти или ре-
клама, местоположението не може да бъде 
променено в краткосрочен план поради фи-
ксирания му характер. 

Други фактори обикновено могат да бъ-
дат променени, ако  елементи от средата се 
променят – конкуренция, промени в потре-
бителското поведение, извънредни обстоя-
телства (Wrigley, 1988). 

Стратегиите за локализиране на търго-
вците на дребно обикновено се фокусират 
върху отварянето на нови магазини. Решени-
ята за местоположение обаче се отнасят до 
цялата физическа структура на търговските 
обекти и следователно са по-изчерпателни. 

Основните видове решения са (Hernández 
и Bennison 2000): 

• отваряне на нови магазини. 
• разширяване на площта на същест-

вуващите магазини; преместване на магазин 
от едно място на по-добро място в рамките 
на определен град или област;

• рационализиране на решенията, на-
пример затваряне на отделни магазини;

• преместване на места, например 
промяна на изображението на магазин чрез 
промяна на името или външния вид;
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• саниране, например подобряване 
или актуализиране на физическата среда на 
съществуващ търговски обект и приспосо-
бяване на продуктовата гама и асортимент 
към местните клиенти (препродажба). 

Отварянето на нови магазини е 
най-сложното решение, тъй като обикнове-
но то е отправна точка за дейности в опре-
делен географски район. По този начин този 
раздел се фокусира върху решения за место-
положение на дребно от този тип.

В теорията и практиката има три типа 
разположение на магазини за продажба на 
дребно: 

• единични обекти;
• непланирани зони за пазаруване;
• планирани търговски райони. 
Всеки от тези основни типове место-

положения има специфични предимства и 
недостатъци. 

Самите самостоятелни магазини се раз-
личават по отношение на възможностите за 
комбинирано пазаруване. Предимството на 
големите магазини в търговията на дребно и 
големите молове, които обединяват тези ма-
газини, се крие в това, че клиентите могат 
да открият всичко необходимо и да напаза-
руват само с едно отиване до тези магазини. 

Например, ако един клиент иска да на-
пазарува и хранителни и нехранителни 
стоки – дрехи, обувки, аксесоари, може да 
го направи в големите молове. (Oppewal, 
Holyoake, 2004)

Също така клиентите може да предпо-
четат да комбинират пазаруването си за раз-
лични категории продукти, например за дре-
хи и храна. 

Единичните самостоятелни обекти са из-
олирани от други търговци (Gilbert, 2003). Те 
често са разположени в близост, но не в съ-
седство с други търговци или търговски цен-
трове. Тези самостоятелни магазини обик-
новено се характеризират с ниски разходи за 
наем. Те обикновено предлагат големи пар-
кинги и рядко има пряк конкурент в близост 
до магазина. Привличането на клиенти обаче 
може първоначално да се окаже трудно и мо-
же да изисква големи разходи за реклама. То-
зи търговски формат се използва, например 

за хранителни стоки или от големи магазини 
за хранителни стоки на дребно, които пред-
лагат удобство за пазаруване на едно гише. 

Непланираните зони за пазаруване са 
търговски обекти с няколко търговски обекта 
в непосредствена близост един до друг, които 
са се развили с течение на времето. Миксът 
от магазини за търговия на дребно не е резул-
тат от дългосрочно планиране и няма центра-
лизирано управление (Levy et al., 2014).

Основните видове непланирани зони за 
пазаруване са изследвани от Берман и Евънс 
(Berman and Evans, 2013).

Планираните търговски квартали са 
места за търговия на дребно, които са ар-
хитектурно планирани да осигурят единна 
тема за редица търговски обекти (Gilbert, 
2003). Тези формати са разработени умиш-
лено и обикновено имат някои големи, клю-
чови магазини за търговия на дребно и ре-
дица по-малки търговци на дребно, за да 
добавят разнообразие и специален интерес 
(Reynolds, 1992)

Основните типове търговски центрове са:
• търговски паркове, които се състоят 

от специално изграден клъстер от самостоя-
телни търговски обекти;

• търговски центрове, които се състо-
ят от една голяма сграда, предлагана на па-
зара като единна дестинация за пазаруване, 
обикновено с едно име и лого. 

И двата вида предлагат големи паркин-
ги, но комбинацията от търговски обекти в 
търговските центрове с една сграда е раз-
лична от тази в търговските паркове, тъй 
като асортиментът от магазини е по-широк 
и често включва луксозни и развлекателни 
предмети, както и дрехи, обувки и други ти-
пични стоки (Gilbert, 2003).

 Разработени са няколко специфични 
типа търговски паркове и търговски центро-
ве (Levy et al., 2014): 

• квартални или едични центро-
ве, които обикновено са разположени в 
супермаркет; 

• центрове, които се състоят предим-
но от широкоформатни търговци;

• търговски центрове, които са затво-
рени, климатизирани и осветени търговски 
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центрове (регионални или суперрегионални 
търговски центрове);

• лайфстайл центрове, които обхва-
щат конфигурация на открито от луксозни 
специализирани магазини, развлечения и 
ресторанти;

• специализирани модни  центрове, 
които обхващат предимно магазини за дрехи 
и бутици за висококачествени модни стоки;

• аутлет центрове, които включват ма-
газини на производители и търговци на дреб-
но или търговци на дребно с намалени цени;

• тематични или фестивални паркове, 
които обикновено използват единна тема, 
споделена от търговските обекти, техния ар-
хитектурен дизайн и техните стоки и ресто-
ранти или развлекателни съоръжения;

* центрове, които комбинират затворе-
ни молове, лайфстайл центрове и други цен-
трове, за да създадат нов тип център, който 
комбинира ниски цени и премиум формати 
в един център, който позволява на клиенти-
те да пазаруват между магазини с отстъпки 
и първокласни магазини. Основните типове 
планирани зони за пазаруване са представе-
ни в решението за това кой тип търговски 
обект да се избере и това зависи от страте-
гията на компанията. Това е неразделна част 
от процеса на вземане на решение за место-
положението на дребно.

4. Подходи за локализиране на 
ритейлърите.

Напълно съм съгласна с редица изсле-
дователи и практици, че особено важно е да 
се определят и площите, които магазините 
на търговците на дребно ще заемат. В рам-
ките на избрания регион се избира потенци-
ално оптимална площ за магазина.

За да се реализира това вземане на ре-
шение, се проучват внимателно отделните 
райони и въз основа на характеристиките на 
тези региони и характеристиките на отдел-
ния магазин се прави окончателният избор.

Анализът на зоната за търговия на кон-
кретния регион или обект е жизненоважен 
на всяка фаза от процеса на вземане на ре-
шение за местоположението на търговските 
обекти на дребно.

Следва да се определи географски ефек-
тивен район, в който ще преминава голям 
поток от клиенти, за конкретния магазин и 
конкретните продукти и услуги. По този на-
чин се определя потенциалното търсене на 
определен обект и се оценява с други факто-
ри, които влияят върху потенциалните про-
дажби и рентабилност.

Отделните райони се разделят на три 
части. Основната зона за търговия е там, 
където се намират 50-80% от клиентите. 
Вътрешната зона за търговия съдържа око-
ло 15-25% от клиентите, а крайната или 
трета зона за търговия включва останали-
те клиенти, които от време на време пазару-
ват на място като алтернатива на местното 
пазаруване  (Berman, Evans, 2013; Gilbert, 
2003). Тези отделни части се описват по от-
ношение на разстоянието между домовете 
или работните места на клиентите и района 
на обекта или т.нар. концентрични кръгове, 
при които се наблюдава движението на по-
требителите, разстоянието, което пътуват 
потребителите и времето, за което пътуват, 
за да отидат до търговските обекти на дреб-
но и да пазаруват.

За да се постигне това райониране, се 
използват техники за картографиране, за 
да се прогнозират и проучат отделните зо-
ни за търговия на дребно в магазините. 
(McGoldrick, P., 2002).

В повечето случаи се използват гео-
графски информационни системи, които са 
софтуерни и се използват за анализ на про-
учване на зоните за търговия. Чрез тях се 
комбинират дигитализирано картографира-
нето на ключови данни за местоположение-
то, за да се покажат характеристиките на зо-
ната за търговия като демографски данни за 
населението, данни за покупки на клиенти-
те и местоположение на конкуренцията.

Самата техника за местоположението се 
основава на стратегията за търговия на дреб-
но и се влияе от значителен брой фактори, 
които трябва да бъдат проучени. Разработе-
ни са редица техники  за насочване на ре-
шения за местопожение на дребно и оценка 
или прогнозиране на потенциални продаж-
би или рентабилност на магазини за търго-
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вия на дребно в определен регион или район 
или конкретен обект. Тези техники подпома-
гат вземането на управленските решения по 
отношение на вече съществуващи търговски 
обекти, но не могат да бъдат база за разширя-
ване, рационализация и препозициониране.

Реално управленският опит е този, кой-
то играе важната роля при оценка на места-
та за търговия на дребно. Изготвят се т.нар. 
контролни списъци за оценка на местополо-
жението. Тези изпълнителни списъци се из-
готвят въз основа на редица променливи, ка-
то трябва да се вземат предвид  при оценка 
на местата за разположение на магазините 
за търговия на дребно. За първи път Нелсън 
(1958) разработва един от първите подроб-
ни формати за оценка на контролния списък 
(Nelson, R. L., 1958). Някои елементи от то-
зи контролен списък са общи за всички ви-
дове търговски обекти на дребно, а други са 
специфични за отделните компании и вся-
ка компания си има свой собствен списък с 
фактори, които отразяват конкретната стра-
тегия и ситуация (McGoldrick, 2002).

От друга страна, вероятният оборот и 
рентабилността на новия магазин се изчис-
ляват въз основа на постигнатите продажби 
и печалбите, получени от подобни магазини 
в съществуващите райони. Такива сравнения 
могат да се извършват чрез екстраполиране 
от данни чрез сравняване на новия магазин 
със съществуващите конкурентни магазини.

Като се има предвид все по-сложния на-
бор от данни, налични за анализ на местопо-
ложението, многовариантни статистически 
техники могат да се използват за изгражда-
не на модели, които да използват прогноз-
ната сила на наличните променливи за но-
во представяне на магазина (McGoldrick, 
2002). Най-важните техники са различни 
форми на множествен регресионен анализ, 
които предсказват продажбите на магазини 
и оценяват пазарния потенциал или печалба. 

Различни усъвършенствани процеду-
ри могат да идентифицират връзките между 
продажбите на магазини и прогнозните про-
менливи като населението, покупателната 
сила на населението, достъпността до мага-
зина, качеството на транспортните връзки до 

обектите, средното разстояние до население-
то или съседната конкуренция (Moutinho et al. 
1993). Тези техники осигуряват по-обективен 
и систематичен поглед върху въздействието 
и значението на атрибутите на местоположе-
нието и по този начин са полезни за скрининг 
на голям брой магазини.

Един от подходите при изследването на 
разположението на търговските обекти в тър-
говията на дребно е използването на клъс-
търния и факторния анализ. Това са техники, 
които имат за цел да групират данни или про-
менливи, за да разделят портфолио от магази-
ни на подобни групи (клъстерен анализ) или 
набор от променливи, които могат да се из-
ползват за прогнозиране на рентабилността 
на обекта (факторен анализ). Тези техники са 
особено подходящи за разработване на нови 
формати на магазини или сегментиране на 
търговски мрежи. Успоредно с това те също 
изискват голямо количество данни с добро 
качество, заедно с висока степен на статис-
тическа експертиза и бизнес проницателност 
(Hernandéz and Bennison, 2000). 

От особена значимост е възможността 
да се предвиди и изследва пространствено-
то взаимодействие. Моделите за простран-
ствено взаимодействие също се наричат 
„гравитационни модели“, тъй като се ос-
новават на аналогия с физическия закон на 
гравитацията. Те се развиват като основен 
поток от развитие в теорията за местополо-
жението на дребно. 

Основният принцип на пространствено-
то взаимодействие е, че съвкупните движе-
ния на купувачите са положително свързани 
с привлекателността на даден магазин и от-
рицателно свързани с разстоянието от мага-
зина или други фактори (Craig et al., 1984). 

Гравитационните модели могат да се 
използват за прогнозиране на ефективност-
та на магазина, като едновременно се вземат 
предвид фактори като размер на магазина, 
изображение на магазина, разстояние, попу-
лация и разпределение. Един от най-ранни-
те модели от този тип е законът на Рейли за 
гравитацията на дребно (Reilly, 1929), кой-
то установява точка на безразличие между 
два града, за да се определи клиентопотока 
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във всеки град. Тази точка на безразличие 
е точката на прекъсване, дефинирана като 
точката, до която доминира единият град и 
отвъд която доминира другият град. По този 
начин това е точката, в която потребителите 
са безразлични.

Този модел помага да се разграничи зо-
ната за търговия, от която търговците на 
дребно привличат клиенти. Моделът обаче 
има много ограничения (Rogers, 1992; Craig 
et al., 1984). Също така моделът не може да 
предскаже търговските зони на повече от два 
града и формата на функцията не е постоян-
на за всички видове пътувания за пазарува-
не. Търговците на дребно могат да предложат 
допълнителни конкурентни предимства и по 
този начин, противно на предположенията на 
модела, могат да се различават по отношение 
на привлекателността на местоположението 
(McGoldrick, 2002; Gilbert, 2003).

Считам, че анализът на търговската зона 
и избор на сайт или разширяване на същест-
вуващ магазин може да изисква разрешение 
за планиране. Например повечето европей-
ски държави имат ограничения при създава-
нето на големи формати за търговия на дреб-
но и извънградски търговски центрове, 
поради потенциално неблагоприятното въз-
действие на големите магазини върху малкия 
бизнес и на новите търговски центрове на 
старите такива. Местните власти обаче огра-
ничават не само уреждането на магазини. 

В много градски маркетингови инициа-
тиви атрактивният микс на дребно се призна-
ва като един от ключовите фактори за при-
вличане на клиенти в определен град. Поради 
това местните власти се опитват да насърча-
ват търговците на дребно с добра практика да 
отварят магазини в своите градове.

Успоредно с това следва да се отбележи, 
че решенията за местоположение на дребно 
не включват само отваряне на нови магази-
ни, а наблюдението на съществуващите ма-
газини е също толкова важно. Това включ-
ва например решения относно преместване 
или затваряне на търговски обекти. Това е 
важно, тъй като търговската среда се проме-
ня бързо и компаниите трябва да реагират 
чрез решения за местоположение. 

Решенията за местоположение на дреб-
но обаче не могат да се вземат, без да се от-
чита средата на търговията по отношение 
на интересите на градовете или техните 
жители. Създаването на магазин за търго-
вия на дребно може например да повлияе 
на моделите на пазаруване, движението и 
пешеходните потоци или структурата на 
търговията на дребно в даден град. Въпро-
сът за търговските центрове извън града 
или вътре в града често е от голямо значе-
ние за местните общности. Също така ва-
жни в този контекст са районите за подо-
бряване на бизнеса. За да се гарантира, че 
конкретните цели са изпълнени, местата за 
търговия на дребно се влияят или ограни-
чават от политиките за планиране на мест-
ното или централното правителство. 

В условията на пандемия всъщност са-
мото физическо локализиране на търговци-
те на дребно остана на заден план, защото 
по-голяма част от тези търговци предпоче-
тоха, съвсем разбираемо, да организират 
дейността си онлайн, което измести и са-
мият фокус по отношение на причините и 
начините за локализирането офлайн.

Според мен, остава все пак надежда-
та да приключи тази пандемия и да се въз-
обнови, макар и в не същите размери, ло-
кализирането на ритейлърите в световен и 
локален мащаб. Ясно е също така, че пре-
весът на онлайн пазаруването над офлайн 
пазаруването доведе до редица промени, 
но дори и оставащите физически магазини 
и създаването на нови такива ще изискват 
внимателно планиране на тяхнто локали-
зиране, дори и с помощта на съвременните 
технологии.

5. Изводи и препоръки към търго-
вците на дребно.

В резултат на гореизложения анализ, бих 
могла да дам няколко насоки за процедиране 
на ритейлърите, без да претендирам за изчер-
пателност, по отношение на локализирането 
на техните търговски обекти, а именно:

*Предварителен внимателен преглед на 
необходимостта от създаване и разширяване 
на търговската мрежа;
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*Внимателно оценяване на външните и 
вътрешните фактори при избора на конкрет-
на локализация в локален и глобален мащаб;

*Планиране и прогнозиране /доколкото 
е възможно/ на възвръщаемостта на инвес-
тицията за допълнителни търговски обекти;

*Отчитане на специфичните особе-
ности на фактори като потребителско пове-
дение, конкуренция, тип на пазара, влияние 
на дигиталните технологии, наличието на 
пандемията;

*Внимателен подход по отношение на 
премоделиране на определени търговски 
обекти и тяхното реконструиране;

*Отчитане влиянието на извънредни 
обстоятелства и възможностите за бързо ре-
агиране, без да се понасят големи загуби;

*Непрекъснато усъвършенстване на ця-
лостния организационен процес по отноше-
ние не само на маркетинга, но и в частност на 
търговските процеси в търговските обекти;

*Непрекъсната връзка и взаимо-
действие между онлайн и офлайн обекти-
те и недопускане на разминаване както по 
отношение на предлагания стоков асорти-
мент, така и по отношение на качеството на 
обслужване, за постигане на непрекъснато 
нарастваща потребителска удовлетвореност 
независимо от обстоятелствата;

*Стремеж към увеличаваща се възмож-
ност за постигане на устойчивост в цялост-
ната дейност на компаниите, за които да 
допринася и локализацията на търговските 
обекти на дребно.

В заключение, решенията за местополо-
жението имат голямо влияние върху успеха 
на търговския обект, тъй като местоположе-
нието е важен фактор при избора на магазин 
за потребителите. Решението за местополо-
жение също има дългосрочно въздействие, 
тъй като не е много гъвкаво. По този начин 
решенията за местоположение са от решава-
що значение за конкурентните предимства 
на търговците. Изборът на обект за търго-
вия на дребно обикновено се извършва след 
систематични процеси за избор на обект. 

За насочване и подпомагане на оценка-
та на обекта на дребно, различните техники 
за оценка на местоположението стават все 

по-усъвършенствани. Тези подобрения са 
предизвикани до голяма степен от напредъ-
ка в компютърните и софтуерните техноло-
гии и най-вече изкуствения интелект. 
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Резюме: Търговската марка е актив, кой-
то изисква постоянни усилия от страна на 
компаниите, за да бъде разработен и да по-
стигне синергичен ефект с другите им нема-
териални капитали. Данните обаче показват, 
че инвестициите в нея се отплащат, предвид 
възможностите за влияние върху потреби-
телския избор и то на множество географски 
пазари, което от своя страна повишава стой-
ността на цялото предприятие. Статията се 

фокусира върху нарастващата роля на ТМ за 
пазарното представяне и на следващо място, 
прави широк, макар и без претенции за изчер-
пателност, обзор на историята и подхода на 
ЕС по отношение хармонизацията на регула-
цията на института, наречен „марка на ЕС“.

Ключови думи: търговска марка/бранд, 
потребителско поведение, закрила на инте-
лектуална собственост, международна търго-
вия, конкурентно предимство.

Abstract: Trade mark is an asset, which 
requires constant efforts on the part of compa-
nies to be developed and to achieve a synergis-
tic effect together with the other intangible as-
sets. The data, however, demonstrates that the 
investment does pay off, given the opportuni-
ties to influence consumer choice, and in mul-
tiple geographic markets, which in turn increas-
es the value of the entire enterprise. The article 

is focused on the increasing role of TM for mar-
ket performance, then provides a broad, albeit 
unpretentious, overview of the history and ap-
proach of the EU regarding the harmonization of 
the regulation of the “EU trademark” institute.

Keywords: trade mark/brand, consumer 
behavior, intellectual property protection, in-
ternational trade, competitive advantage 
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Въведение

Според анализ на Световната организа-
ция по интелектуална собственост (СОИС), 
инвестициите в брандинг повлияват качест-
вото на живот на потребителите и в дълго-
срочен план се отразяват на икономическия 
растеж (WIPO, 2013, с. 8). В същото време, 
местното законодателство и регулаторните 
органи също имат известно влияние върху 
дейностите на компаниите, касаещи разви-
тието на марките, което включва и осигурява-
нето на тяхната закрила. С цел поддържане на 
потребителския избор и жизнена конкурентна 
среда, правителствата трябва да оценят ефек-
тивността на съществуващите политики и да 
ги адаптират, вземайки предвид нарастващи-
те нужди на пазара и новите тенденции в по-
ведението на компании и индивиди (ibid.). 

В хода на историята, постепенно и с не-
равен ритъм в отделните пазари и юридиче-
ски системи, марките еволюират до обекти 
на регистрация и закрила като интелектуал-
на собственост. Основна цел на създаване-
то, развитието и протекцията на търговската 
марка както назад във времето, но и особе-
но в съвременните икономики, е да помагат 
на потребителите да разпознаят и закупят 
(предимно) комерсиално предлаган продукт 
(т.е. стока или услуга), като се базират на по-
знанията си за специфични атрибути, харак-
теристики, ползи и ниво на качество, които 
отговарят на тяхното търсене, т.е. на нуж-
дите им и конкретни ситуации на употре-
ба. Тези знания потребителите придобиват 
посредством различни рекламни послания, 
натрупан практически опит с продуктите на 
даден производител и неговата марка/и, как-
то и чрез препоръки от други потребители, 
което е особено силен аргумент за избор на 
марка от всички предлагани алтернативи в 
условията на икономика, доминирана от ин-
тернет и, в частност, от социалните мрежи 
(WIPO, n.d., p. 8; Борисов и Борисова, 2015, 
с. 221 и сл.; Keller, 2013, p. 30 ff.). 

Търговските марки отразяват стойност-
та на бранда и включват бизнес имена, ло-
га, продуктови имена, отличителни знаци и 
опаковки, графични символи, графични по-

требителски интерфейси, уеб-страници, сло-
гани и звуци (WIPO, 2017). Балева допълва: 
„Успешният бренд включва всички онези ха-
рактеристики, които правят стоката кон-
курентоспособна: качество (включително 
разфасовка, опаковка, маркировка, сервизно 
обслужване, гаранции), сервиз, цена, дист-
рибуция, маркетингови комуникации. Търгов-
ската марка (като част от третото равни-
ще на стоката) е само един от елементите 
на успешния бренд.“ (2008, с. 22; подчертано-
то на автора).  Това, което пряко касае регула-
цията на търговската марка е обстоятелство-
то, че успешно наложеният на пазара бранд 
има стойност, произхождаща от репутацията 
му (Schechter, 1927, p. 815; WIPO, 2013, рр. 
81-82). Тоест той разполага с предварително-
то знание за неговите достойнства, особено в 
случаите, когато потенциалните купувачи ня-
мат опит с тях от първа ръка или не могат да 
ги оценят в момента на покупката. Марката се 
явява основен начин производители и достав-
чици да се справят с т.нар. „информационна 
асиметрия“, намалявайки ефекта от несигур-
ността и ниската конкретна информираност 
на потребителите, с което целят да определят 
посоката и да скъсят пътя на техния избор, 
както и да намалят разхода на време и усилия 
по търсенето на продуктите. Потребителите 
биха могли да предпочетат стока или услуга 
за сметка на други пазарни оферти по разно-
родни причини – както свързани с функцио-
нирането или ефективността му, така и зара-
ди неговата благонадеждност, издръжливост, 
лесна употреба, вкус или мирис, или зара-
ди страничните ефекти, които би могъл да 
предизвиква, но всичко това е възможно само 
ако един производител може да използва без-
препятствено едно и също име за своята про-
дукция всеки път и потребителите могат да 
направят връзката между двете (ibid.).

Нарастващо значение на нематери-
алните активи на фирмите

Акселерацията в значимостта на марките 
започва в края на 80-те години на предходния 
век и промяната, до която е довела в иконо-
мическата реалност, е забележителна. Тя до-
казва не само, че икономиките (поне) в разви-
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тите страни работят в условия на управление 
на знанието, но и бъдещата им пазарна успе-
ваемост зависи главно от дълготрайните не-
материални активи (ДНмА). Последните се 
определят като множество фактори в произ-
водството или специализирани ресурси (па-
тенти, запазени марки, франчайз договори, 
развойна и иновационна дейност, стабилни 
взаимоотношения с партньори и потребите-
ли), които позволяват на дадена компания да 
придобива по-големи финансови постъпле-
ния като възвръщаемост, отколкото от из-
ползването на материалните ѝ активи (Simon 
& Sullivan, 1993, p. 31; WIPO, 2013). Някои от 
тях, но не всички, се отразяват върху „стой-
ността/ценността на бранда“ (ориг. „brand 
equity“), което е съвременният измерител, 
вкл. финансов, за успешно наложена и пред-
почитана от потребители и търговци/посре-
дници марка (WIPO, 2013; Keller, 2013).

Фиг. 1. Конструкция на корпоративните 
активи ₋ от материални (вляво) през нема-
териални (в средата) и финансови (вдясно) 

(адаптирано от Yang, 2008, p. 17).

Схемата на класификация на фирмени-
те активи (фиг. 1) поставя марката в средата 
– между материалните (коли, компютри и 
оборудване) и финансовите (налични пари, 
дялове, дивиденти и облигации). И по-точ-
но, търговската марка се намира в групата на 
„капитала от интелектуална собственост“ 
наред с авторските и сродните им права, но 
и което е по-важно, в близост до активите, 
произтичащи от изградени връзки с потре-
бители и репутацията, създадена на пазара 
(вляво) и човешкия капитал, изразяващ се 
в експертиза и набор от специфични уме-
ния (вдясно). Това е така, тъй като, макар 
и самостоятелен обект на ИС, нейната сила 

и стойност са във функция от състоянието 
и управленския потенциал на нейния при-
тежател по отношение на стратегическо-
то функциониране на цялата организация, 
творческия подход и конкретни действия 
на служителите му, както и на вече натру-
пана традиция на производство и пазарно 
представяне. Особеността на ефекта от раз-
работването на марката идва от факта, че 
организацията влага усилия и капитали за 
производство, но чрез бранд мениджмънта 
успява да изгради знание у пазара, което са-
мо по себе си поражда „стойност“ (Ракаро-
ва, 2017, с. 9). В контекста на съвременна-
та, почиваща на неолибералните принципи, 
икономика, знанието е сведено до форма на 
собственост и Ракарова подчертава, че, тъй 
като то не е ограничен ресурс (и затова по 
същността си е не-икономическо), неговата 
разменна стойност на практика се опреде-
ля „единствено от възможността изкустве-
но да се ограничи собственото му движение 
(обръщение).“ (ibid., с. 10), т.е. с помощта 
на формализиране и ограничаване от зако-
на. Именно по тази причина, отликата от 
конкурентните пазарни оферти, както и раз-
познаването и предпочитаемостта на стоки 
и услуги от потребителите, които марката 
генерира, се превръщат в ограничен за па-
зара, но и високо доходоносен за собстве-
ника ѝ ресурс. Парадоксът се състои в това, 
че законодателят разрешава определен вид 
монополизиране посредством института на 
търговската марка, за да изгради в същото 
време по-благоприятна конкурентна среда 
и по-широк и качествен избор за потребите-
лите на отворените пазари.

Фиг. 2. Сравнение в нарастването на стой-
ността в милиарди долари на всички марки, 

включени в класацията на изследовател-
ската и консултантска агенция Interbrand 
(2019) – в червено, спрямо борсовите ин-
декси (MSCI и S&P 500) в първите две де-

сетилетия на 21. век.
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На следващо място, диаграмата на фиг. 
2 дори стеснява констатацията за растеж при 
фактора „марка“, индикирайки, че в ретрос-
пекция от двадесетгодишен период търгов-
ските марки като ДНмА надминават растежа 
на борсата (дори два нейни индекса, доколко-
то измерването не засяга само САЩ). По-де-
тайлният поглед показва, че този процес е за-
почнал през 2003 г. и се е развил постепенно, 
но със стабилно възходящ тренд, особено в 
периода на възстановяване от световната фи-
нансова криза от 2009-2011 г. Любопитно е, че 
сравнително рано през 20. век Schechter (1927, 
p. 819) излага аргументи за твърдението, че 
марката трябва да получи закрила, не защото 
е символ (т.е. „сянка“) на предпочитанията на 
потребителите (по-конкретно, терминът е из-
вестен от англ. език като „goodwill“), а защото 
много често е истински агент в създаването 
на това предпочитание, т.е. тя продава сама 
по себе си като гаранция за задоволяване тър-
сенето на потребителите и стимулиране на 
следващо търсене („колкото по-отличителна 
е марката, толкова е по-ефективна силата ѝ 
да продава“). Развитието на дигиталната сре-
да, глобализацията, промените в стиловете на 
живот и потребителското поведение, както и 
появата на авангардни маркетингови подхо-
ди са само в челото на списъка с конкретни 
причини търговските марки да са стратегиче-
ски важен инструмент (а не само актив) в ди-
намичната и трудна за предвиждане среда на 
съвременния бизнес.

Наложената търговска марка (бранд) 
изгражда имидж на съответния продукт, га-
рантира нивото на неговото качество, отли-
чава го от аналогични продукти, налични на 
пазара и доказано повлиява във висока сте-
пен потребителския избор, особено в усло-
вия на високо конкурентни пазари и служи 
като самостойно средство за рекламиране 
на стоки и услуги (особено в комбинация с 
дизайн, опаковка) (Брестничка, 2004). Вече 
бе подчертано, че марка влиза в имущество-
то на компанията, а нейно благоприятно и 
силно име се превръща счетоводно в част 
от фирмения капитал (Борисов и Борисова, 
2015). За разлика от полезните модели и па-
тентите обаче, разходите за нейното разра-

ботване (освен необходимото за това време) 
не са толкова концентрирани в някакъв пър-
воначален период, а в хода на пазарното ѝ 
налагане. Стойността на регистрирането ѝ 
според условията, предвидени в Закона за 
марките и географските означения, е само 
основата, на която трябва да започват да се 
калкулират разходите по нейното развиване 
до момента, в който започне да носи печал-
би и да се настани трайно като ценен актив в 
баланса на собственика ѝ (Simon & Sullivan, 
1993, pp. 28-52). Въпросните разходи е въз-
можно да се отчитат в маркетинговите бю-
джети, чрез които мениджмънтът влияе на 
пазарното представяне на дадена търговска 
марка, с което вече да се генерират иконо-
мическите изгоди (печалба от разликата 
между вложените средства и доходността 
от продажби). Поради тази причина оценка-
та на стойността на марката е наложително. 
Първо, тя осигурява по-точна представа за 
силата му като фактор, определящ предпо-
читанията на потребителите, вследствие на 
което може да се разработи по-добра мар-
кетингова стратегия и да се подсили про-
дуктовото портфолио, и второ, може да се 
използва като измерител за ефективността 
на инвестициите в маркетинг изобщо (Ди-
митрова, 2017). Разбира се, ако марката не 
е регистрирана по установения ред, всякак-
ви действия и съпътстващите ги разходи са 
поставени под сериозна заплаха от конку-
рентите. На следващо място, закрилата за 
търговските марки за срок от 10 години (в 
повечето случаи), е вид натиск от страна на 
законодателя компаниите да се грижат сами 
за срока на закрилата и да го продължават, 
колкото е нужно, доколкото това е в техен 
конкретен интерес и не засяга толкова об-
ществения достъп до актива.

Международна закрила в ЕС
Преди да детайлизираме процеса по 

придобиване на международната закрила, 
нейното наличие ни подсказва, че трябва да 
изложим причината тя изобщо да съществу-
ва. Както ни показва историческата справ-
ка, търговските отношения между човешки 
общности, разположени дори на хиляди ки-
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лометри разстояния едни от други, са про-
цъфтявали, поради което и търговските мар-
ки постепенно придобиват значение отвъд 
държавните граници (Wengrow, 2010). В ус-
ловията на глобализация на икономически-
те отношения, хармонизирането на правни-
те системи (приравняването на законите и 
преодоляване на тясно географските ограни-
чения) се превръща в критична стъпка, или 
по-точно, в система от стъпки към унифици-
рана транснационална система за регистра-
ция и закрила на търговската марка, осигуря-
ваща база за изпълнението на тяхната важна 
функция – индикатор за произход и качество 
на продуктите, рекламен инструмент и кон-
курентно предимство (Blakely, 2000, pp. 309-
310). Емпирично получени доказателства за 
последното ни дават изследванията на статис-
тика Ehrenberg (1969, pp. 305–337), който ус-
тановява ефекта, или закона, наречен „двой-
на заплаха“. В областта на маркетинг и бранд 
мениджмънта, той посочва, че марка с малък 
пазарен дял в огромен брой категории не са-
мо има по-малко потребители, но и по-ниско 
ниво на лоялни такива в сравнение с популяр-
ните (предпочитани) марки. Съответно, това 
води до по-лесен и разходно по-ефективен 
начин за водещите марки да убеждават купу-
вачите да придобиват техни продукти (ibid.; 
Ehrenberg et al., 1990, pp. 82–91). 

Както става ясно, две са предпоставки-
те, на които стъпва регистрацията в чужби-
на – териториален характер на действието 
ѝ и стремежа на притежателите на марки 
да получат външноикономическа реализа-
ция на продукцията, която не е „аноним-
на“, посредством износ или организиране 
на производство зад граница. Предполага 
се, че наложената търговска марка на един 
пазар – привличаща вниманието на потре-
бителите и определящи техния избор, ще 
има икономически успех на друг пазар. Въ-
просната успешна пазарна реализация ми-
нава задължително през получаване на за-
крила на избраните територии, в противен 
случай, последиците варират от опозиция 
на собственик на същата марка и „право-
мерно“ използване на марката от конкурен-
ти до забрана и конфискация на продукти 

под нейното име и знак. На следващо място, 
без надлежна регистрация, марката не може 
да бъде обект на продажба или по-често на 
лицензионни и франчайзингови договори 
(което в съвременната международна търго-
вия е относително обичайна практика) (Бо-
рисов и Борисова, 2015, сс. 231-233 и 247).

 По този начин става ясно, че целите на 
регистрацията на чужди пазари са най-общо 
две (ibid., сс. 233 и сл.):

	създаване на нов пазар за реализа-
ция на пазарните функции на марката по-
средством законово определяне и фиксира-
не на собственика на ТМ, за да може той да 
извършва определени действия (да се раз-
порежда с това си право, като си обознача-
ва стоките и услугите) и да ги забранява на 
други пазарни субекти, с цел предотвратява-
не на нелоялна конкуренция;

	създаване на необходимите юриди-
чески предпоставки за установяване на мар-
ката като самостоятелен обект на сделки и 
договаряне (а не на цялото предприятие), 
предварително изискващи изключително 
право на собственост.

За да осигурят закрила на международ-
но действащите икономически субекти, в 
течение на повече от век наднационалните 
асоциации и организации търсят подходящи 
решения. Тези прогресивни намерения са 
отразени в преамбюла на сега действащия 
Регламент на ЕС (ОВЕС, 2017, сс. 1-2) за 
търговските марки по следния начин:

За да се създаде пазар от то-
зи тип и да се засили неговото 
единство, следва не само да се 
премахнат пречките пред свобод-
ното движение на стоки и пред 
свободното предоставяне на ус-
луги, но и да се установи режим, 
гарантиращ, че не се нарушава 
конкуренцията, а също така след-
ва да бъдат създадени правни ус-
ловия, които дават възможност 
на предприятията да приспосо-
бят отведнъж дейностите си по 
производство и разпространение 
на стоки или предоставяне на ус-
луги в целия Съюз.
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Първият опит за хармонизиране на зако-
нодателствата по отношение на закрилата на 
ТМ датира от времето на Парижката конвен-
ция (ПКЗИС, 1883 [1965]) . В решаването на 
проблема тя се опира на два принципа: пър-
вият е отричането на дискриминация на на-
ционалния закон при разглеждане на заявка 
на субект от страна членка на споразумение-
то, докато вторият запазва независимостта 
на националния закон спрямо правилата на 
останалите членове. И двата осигуряват по-
не минималната първа крачка за гарантиране 
на сигурност и предвидимост в международ-
ната търговия. Въпреки че с наличието на 
втория принцип всъщност се поставят лими-
ти пред „отвъд-териториалността“ на закри-
лата и вероятните претенции на собствени-
ка на марката, Конвенцията залага основите 
на правото на приоритет по отношение на 
по-ранна регистрация на марката в някоя от 
страните членки (Blakely, 2000, pp. 313 ff.). 
Казано с други думи, поне „времето“ взи-
ма превес над „пространството“ в спорове-
те при определени международни (икономи-
чески) отношения, но логиката не е толкова 
философска, колкото практическа, защото 
марките, съществуващи официално някъде 
по-рано, може да се смятат за притежаващи 
статут на „общоизвестни“ и да получат из-
вестно предимство спрямо регистрираните 
или претендирани по-късно сходни марки. 

Корекции настъпват с „Мадридското 
споразумение“, подписано седем години 
по-късно, и ревизирането на „Конвенцията в 
Стокхолм“ през 1967 г., от които най-важно-
то „наследство“ се явява възможността зая-
вителят да попълни един документ, с който 
да поиска закрила на територията на някол-
ко държави членки. Тоест, правят се стъпки 
към хармонизация посредством централиза-
ция и взаимно признаване, макар че не всич-
ки държави (в т.ч. и големи икономики като 
САЩ, Япония и Великобритания) приемат 
да признаят принципите от Мадрид. Спора-
зумението бива подобрено с „Протокола“, 
който влиза в сила от месец април 1996 г. 
Той предвижда както международна регис-
трация да се получава с национално подаде-
на заявка, а не чрез регистрация, така и при 

отказана национална регистрация, на която 
се базира вече получена международната 
регистрация, притежателят на последната 
да запазва предимството си, предвид датата 
на подаване, и правото си за специална заяв-
ка пред националния орган (ibid.).

Същинската хармонизация при ТМ 
е постигната за пръв път с подписване-
то на „Закона за търговската марка“ (ориг. 
„Trademark Law Treaty“) през месец октом-
ври 1994 г., след трудни преговори между 
страните за преодоляване на същностни-
те разлики в законодателствата им (WIPO, 
1994). През същата година страните член-
ки на СТО пък подписват „Споразумение за 
свързаните с търговията аспекти на правата 
върху интелектуалната собственост“ (ориг. 
„TRIPS“), чиято цел е:

Закрилата и прилагането на 
правата върху интелектуалната 
собственост допринасят за поощ-
ряване на техническите нововъве-
дения и за трансфера и разпрос-
транението на технологиите, за 
взаимната полза за производители-
те и потребителите на технически 
знания, и по такъв начин, който да 
благоприятства социалното и ико-
номическото благоденствие и да 
уравновесява правата и задълже-
нията (ТРИПС, n.d. [1994], чл. 7). 

И към днешна дата международната ре-
гистрация на търговките марки е базирана 
на „Мадридското споразумение“ и „Прото-
кола“, на който се основа СОИС със седали-
ще в Женева (WIPO), орган към ООН. Тези 
документи дават възможност на притежате-
ля на марка, веднъж регистрирана надлежно 
в една страна членка да придобие закрила 
в посочена от него друга страна, подписала 
споразуменията. Но международната регис-
трация е отворена към заявители, чието се-
далище или друго официално представител-
ство се намира в някоя от страните по тях 
(Smets-Gary & von Woellwarth, 2000, p. 17). 
При международните регистрации, по които 
Р България е страна, се публикуват в офи-
циалния бюлетин на Патентно ведомство в 
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едномесечен срок от получаване на уведо-
мяването за международната регистрация.

История на Марката на Общността 
(ЕС)

Единният (отворен) европейски пазар, 
такъв, какъвто го познаваме и днес, започва 
да действа едва в началото на 90-те години на 
20. век, когато „Договорът от Маастрихт“ пу-
ска в действие принципа на „свободно дви-
жение на стоки, хора, услуги и капитали“, 
който сам по себе си предпоставя падането 
на някои съществуващи бариери пред иконо-
мическата активност. Неговото фактическо 
въвеждане в действие е продукт на повече от 
три десетилетия на преговори и компроми-
си,1 но вярата в смисъла от създаването му 
все пак дава положителен резултат. В пряка 
връзка с неговата реализация се появява и 
„Марката на Общността“ (ориг. „community 
trademark“ или „CTM“), установена в „Регла-
мент 40/94“, като продължение на опитите 
(този път по-успешни) за хармонизиране на 
законодателството, касаещо статута и кон-
курентоспособността на търговската марка 
в международната търговия. Като следствие 
от разгорещени спорове и значително лоби-
ране от страна на Кралство Испания, Бюро-
то, символизиращо и администриращо хар-
монизирането, отваря врати година по-късно 
в град Аликанте, за да започне да приема 
първите заявки през месец април 1996 г. – 
годината, в която официално CTM започва 
да съществува, след като е приет Уставът ѝ 
и международно представеното управлява-
що тяло. Интересът към института на „общ-
ностната марка“ надхвърля всички очаква-
ния. При първата вълна на заявки (за около 4 
години) 61% са от източници от ЕС, 28% ₋ от 
САЩ, а онези, които се базират на принци-
па на „старшинството“ съставляват една чет-
върт от общия брой, но бързо спадат до едва 
10%, докато опозиция е подадена в 18,6% от 
случаите, като 60% от които в крайна смет-
ка са отхвърлени (Blakely, 2000, p. 343). На 
по-съвременен етап, очевидно атрактивност-
та на международна закрила в рамките на 

Общността, наречена вече „марка на ЕС“, не 
е спаднала, доколкото, статистиката от офи-
циалния доклад на СОИС сочи, че за 2019 г. 
Европейското Бюро за ИС е приело 407 712 
заявки за регистрация на CTM (на база на 
броя на посочени класове), което е пета пози-
ция в световен мащаб – или 15,4% дял (след 
Китай, САЩ, Япония и Иран); германските 
заявители (т.е. представителите на една от 
водещите икономики в ЕС) представляват 
най-значимият брой субекти, търсещи меж-
дународна закрила, докато такива от САЩ 
продължават да са с най-голям дял сред 
външните за Общността заявители (WIPO, 
2020, pp. 77-80); на практика 2/3 от всички 
подадени през същата година заявки са били 
за стоки (ibid., p. 104); подадените от трета 
страна опозиции са били над 18 600, а атаку-
ваните в съда решения на Бюрото – почти 3 
хил. (ibid., p. 112 – диаграми B45 и B46).

В действителност, първият конкретен 
опит да се създаде института на тази мар-
ка откриваме малко по-назад във времето ₋ 
през 1964 г. Тогава е изготвен и предложен 
проект за „Конвенция за Европейска мар-
ка“, но членовете на ЕС така и не достигат 
до споразумение по тази тема, въпреки че 
към 1971 г. страните от „Бенелюкс“ могат 
да се похвалят със своя действаща система 
(Smets-Gary & von Woellwarth, 2000, pp. 17-
18.). В своя студия по темата Blakely (2000, 
pp. 324 ff.) напомня, че всъщност „Мемо-
рандумът“ на ЕИО относно дискусиите по 
решаване на проблема е публикуван през 
1976 г. Суровият вариант на „Директива-
та на Европейския съвет“ е готов през 1980 
г., а през 1985 г. е налице нейна коригира-
на версия, след като претърпява серия от 
допълнения и поправки от страна на Евро-
пейския парламент, (предимно) Комитетите 
по Икономика и Социална политика, както 
и няколко държави членки. След последвала 
вълна от дебати и нови корекции, тя е одо-
брена в края на 1988 г., ако не като оконча-
телно решение на различията, то поне като 
значителна и по-важно, задължителна стъп-
ка в задаването на стандарти за дългосроч-

1 Като например заявките да се подават не само на френски език, но също и на английски, 
испански, германски и италиански ₋ Blakely, 2000, p. 338
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ното облекчаване на икономическия обмен 
във вътрешния пазар. На държавите член-
ки е дадено време до месец декември 1991 
г. да съвместят местното си законодателство 
с общностните стандарти, като им се оставя 
и свобода по отношение на провеждане на 
процедурата по регистрация на марката или 
по нейното анулиране и заличаване. 

Синхронизацията отнема в действител-
ност много повече от предвиденото време и 
все пак продължават да се наблюдават раз-
лики между „Директивата“ и националните 
режими (особено в страните от „Бенелюкс“, 
Великобритания и Германия). Въпреки фун-
даменталната роля на Съда за марките на ЕС 
като последна инстанция, съответните на-
ционални съдилища сами по себе си остават 
оторизирани да тълкуват терминологията на 
документа (според местната история и идео-
логия по отношение на търговската марка) и 
да прилагат правилата му в случаи на спорове, 
поради което, както може да се предполага, не 
се постига напълно последователно и прин-
ципно еднакво прилагане на хармонизацията 
по цялата територия на Общия пазар, а дори 
възникват нови спорове (ibid.).

Динамиката на международните отно-
шения, както и на промените в средата водят 
със себе си корекции и допълнения в законо-
дателството, което засяга и „Регламента за 
CTM“. Предвид текущото оттегляне на Ве-
ликобритания от членство в ЕС, следва да 
посочим промените, които следват от това, 
за статута на търговските марки на Съюза. 
На първо място, на 01 януари 2021 г. изтече 
преходният период преди окончателното от-
тегляне на Обединеното кралство от Съюза 
и от тази дата нататък европейското законо-
дателство няма да бъде прилагано. С цел да 
се избегне юридически и практически хаос 
вследствие на разделянето, търговска марка 
– била тя регистрирана през Бюрото по ИС 
на ЕС, било то под егидата на „Мадридския 
протокол“ (WIPO) – ще получи автоматич-
но статут на регистрирана във Великобрита-
ния, без допълнителни разходи и за същите, 
вече заявени класове стоки и услуги. За оне-
зи марки обаче, които са били в процедура за 
регистрация към 31 декември 2020 г., не ва-

жи териториално покритие за Обединеното 
кралство. Това не е пречка да се подаде нова 
заявка към местния Офис по ИС, която мо-
же да се възползва от приоритет в деветмес-
ечен период – до месец септември 2021 г. ₋ и 
със същото желано покритие от класове. Но 
по-важното ново условие е, че национална 
марка във Великобритания повече не може 
да се използва като основание за подаване на 
опозиции спрямо регистрации на „Търговски 
марки на ЕС“ (EUIPO, 2020; Lexia, 2020).

В тази ситуация бизнесите трябва да пре-
осмислят дали и как „оставащите“ в Крал-
ството или планирани нови заявки в крайна 
сметка ще се отразят на портфолиото им от 
обекти на ИС. Това важи особено много за 
марките в процедура към момента на факти-
ческото осъществяване на „Brexit“, доколко-
то следва да се вземат решенията дали да се 
търси закрила на Острова изобщо, което оба-
че може да се случи на базата на конкретни 
мениджърски основания, касаещи марка по 
марка. Още повече че нова регистрация там 
няма да се разглежда като международна и 
ще трябва да се съобразява с местните такси, 
срокове и изисквания, а пък марка, която не 
се използва изрично на територията на Обе-
диненото кралство пет години след напуска-
нето на ЕС, и обратно – британска на тери-
торията на „Общия пазар“, ще е уязвима за 
налагане на отказ (McKenzie, 2020).

Прилагане на института на CTM/EU
При подаване на заявка за регистрация 

търговската марка трябва да покрива опре-
делен списък с изисквания за CTM – да е 
посочена като знак в подходяща форма (не 
е задължително с графични средства), коя-
то да може да отличава стока или услуга 
от други пазарни оферти (ОВЕС, 2017, Раз-
дел I, чл. 10.). Тук влизат новоизмислени или 
съществуващи в някой език думи, имена на 
хора, подписи, букви, числа, акроними, ком-
бинации от букви, символи, слогани, диагра-
ми и пиктограми, потрети на хора, сбор от 
думи и графични елементи, по-сложни зна-
ци, които обединяват вербални и графични 
знаци (етикети, триизмерни търговски мар-
ки като форма на стока или нейната опаков-



111
О Т РАЗЯ ВА Н Е Н А И КО Н О М И Ч Е С К АТА С ТО Й Н О С Т Н А Т Ъ Р ГО В С К АТА.. .

ка, както и звукова марка, най-често музи-
кална). Преди подаване на заявката за CTM, 
компаниите (а могат да бъдат и ФЛ, и асо-
циации) трябва да направят оценка на порт-
фолиото от марки, които притежават, и своя 
бизнес план, съгласувайки ги с ЕС и с помо-
щта на консултанти по ИС, графични дизай-
нери, рекламни и маркетинг експерти, с цел 
да оформят най-добрата възможна закрила. 
Нещо повече, въпреки че таксата, плаща-
на при стартиране на процедурата включва 
ограничено предварително експертно проуч-
ване по същество, самият заявител следва да 
е направил вече свое такова, което означава 
преглед в базите на всички страни членки, 
за да подсигури претенциите си спрямо дру-
гите субекти в Общия пазар. След подаване 
на документите, Бюрото инициира процеса 
на предварителната им оценка и експертиза 
по същество на заявката. Тя бива публику-
вана в „Бюлетина на търговските марки“, за 
да осигури на притежателя по-ранни права 
да реагира на опозиции в тримесечен срок 
след датата на публикацията, ако възникнат 
относителни основания за отказ (претенции 
от трети страни).2 След изтичането и на те-
зи три месеца и в случаи на оттеглена или 
успешно контестирана пред Бюрото опози-
ция, се придобива регистрация, но този факт 
не означава, че въпросната марка е „застра-
хована“ от нови опозиции. Закрилата важи 
за десет години и процедурата за подаване 
на заявка и експертиза е разходно и времево 
по-изгодна от националната (Smets-Gary & 
von Woellwarth, 2000, p. 19.). Предимствата 
от нея са едновременно покриване на пазар, 
съставен от 27 държави с население от близо 
450 млн. граждани/потребители и годишен 
икономически продукт (според паритета на 
покупателната способност) от 39 337 евро на 
глава от населението (за 2019 г.) (EU, 2020), 
и то дори заявителят още да не е започвал ня-
каква икономическа активност в съответната 
държава/и, където планува да прави това. 

Заявителят (който също така може да е 
от държава извън ЕС, но представен от спе-

циалист, регистриран в нея) има възмож-
ност сам да посочва върху коя територия и 
върху кои стоки и услуги да се простира за-
крилата. Той може да направи заявка първо 
в Бюрото, а в случай че вече са подали така-
ва пред националния орган, може да поис-
ка приоритет и за CTM в рамките на шест 
месеца. По този начин се облекчава и пра-
ви по-ефективна системата за регистрация в 
европейските страни. Дори и вече същест-
вуващи с национална регистрация мар-
ки могат да получат закрила като CTM на 
принципа на „старшинството“, дори и кога-
то заявителят реши впоследствие да оттегли 
заявката си от националното Бюро в полза 
на CTM-статута на марката си. Това води и 
до по-ниски разходи за управление на инте-
лектуалната собственост. Проблем възниква 
обаче за средни и големи предприятия, кои-
то имат сложни организационни структури, 
тъй като Бюрото не приема претенция за 
„старшинство“ по отношение на идентич-
ни търговски марки, които са собственост 
на компании от една и съща бизнес група. 
Отказът от или анулирането на регистрация 
на CTM не води до препятствия за регистра-
ция в държави от ЕС, където не съществу-
ват основания за отказ или анулиране, кое-
то предпазва компаниите от загуба на вече 
направени инвестиции и предприети дейст-
вия. Но все пак наличието на такива основа-
ния и изрично продадена опозиция от Ф или 
ЮЛ, където и да било в ЕС, ще доведе до 
отказ марката да получи „общностен“ ста-
тут. Периодът, за който закрилата може да 
отпадне, ако собственикът на марката не я 
използва в действителност, е пет години от 
датата на регистрацията (Smets-Gary & von 
Woellwarth, 2000, pp. 19-20).

Едно неудобство възниква още при по-
даване на заявката, защото заявителят тряб-
ва да е готов да реагира в рамките на триме-
сечния период, без значение колко опозиции 
ще бъдат подадени, и Бюрото не удължава 
този срок. То не се самосезира в полза на за-
сегната страна и не се ангажира с широко и 

2 В т.ч. влизат и конфликти при сходства със съществуващи и ползвани, но нерегистрирани 
марки, както и с личностни характеристики (на конкретно лице, като „Madonna“ например), 
авторски права или права върху индустриална собственост – бел. авт.
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детайлно експертно проучване. Също така, 
поради причината че заявката не може да се 
разделя, една опозиция ще доведе до блоки-
ране на заявката за всички искани класове 
стоки и услуги, дори и да не попадат в обсега 
на опозицията. Освен забавянето, тогава на-
растват и разходите, ако опозицията се ока-
же успешна, тъй като на загубилата страна 
ще ѝ се наложи да покрива допълнителни-
те такси и разходите на спечелилата страна 
(ibid., p. 20). Допълнителен разход възник-
ва и когато собственикът на защитена CTM 
реши да я конвертира в национална, тъй ка-
то той ще дължи такси както за процеса на 
смяна на статута, така и за процедурата пред 
националното бюро. В случай на нарушения 
във време на действие на закрилата, ищецът 
има възможност да избира към кой съд да се 
обърне. Делото може да се разглежда в стра-
ната, където е извършено правонарушение-
то, тогава обаче потенциалното отсъждане 
ще важи само за територията на въпросната 
държава, стига да не се поиска разширяване 
на неговото действие върху всички страни 
членки на базата на „Брюкселската конвен-
ция за юрисдикцията и изпълнение на реше-
нията по граждански и търговски въпроси“. 
При алтернативния вариант, сезираният съд 
може да е в страната, в която е седалището 
на ответника, като при това положение всич-
ки спорове, възникнали в различни други 
държави спрямо същия, могат да се уреждат 
на едно място, а не поотделно (ibid.).

Заключение
Един проблем, няколко перспективи и 

множество нормативни текстове – това е ус-
ложнената картина, описваща закрилата на 
търговската марка в обстановка на икономи-
ческа интернационализация, започнала да се 
развива в Европа още от средата на 20. век. 
С нарастването на нейното значение като 
фактор, влияещ върху потребителското по-
ведение, се разширяват както счетоводното 
и териториалното ѝ присъствие, така и тър-
говското ѝ приложение, доколкото е обект на 
различен вид покупко-продажби и договоре-
ности. Специфичното при ТМ е, че тя е ак-
тив, чиято регистрация нито осигурява, ни-

то гарантира пазарен успех на собственика 
си, тъкмо напротив – тя изисква инвестиция, 
която е с висок риск и неясно бъдеще на фо-
на на интензивната конкуренция. Марката 
дава възможност на компанията, която я из-
ползва, единствено да отличи продуктите си 
от гл. т. на потребителското знание и инфор-
миран избор, както и да потърси място сред 
наличните предложения, затова и като обект 
на ИС тя е оставена на усилията и отговор-
ността на мениджмънта да я развива, а не да 
бъде безусловно закриляна от закона. Съв-
сем противно на други обекти, ТМ натруп-
ва потенциал във времето на използването 
ѝ (чрез ефективно влагане на маркетингови 
усилия и бюджети) и подлежи на закрила в 
неограничен хоризонт. ЕС прави дългого-
дишни и постоянни опити да улесни търгов-
ските отношения в рамките на вътрешния си 
пазар, установявайки нормативна база, ин-
ституции и процедури, но различията в под-
хода от страна на отделните държави членки 
към института ТМ и възможните ситуации 
на възникване на условия за опозиции пра-
вят хармонизирането труден процес.
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Резюме: В научната разработка е из-
следвана печалбата като важен показател 
за финансовото здраве на предприятието. 
За целта са определени нейната същност и 
особености. Разграничени са видовете и съ-
образно целите на корпоративния финан-
сов анализ. Групирани са и са анализирани 
показателите за възвръщаемост, рефлекти-

ращи върху величината и. На тази основа 
са формулирани изводи за взаимовръзката 
между положителния финансов резултат и 
финансовото състояние на дружеството.

Ключови думи: счетоводство, печал-
ба, финансово здраве на дружество, финан-
сов резултат, финансов анализ.

Abstract: The scientific development ex-
plores profit as an important indicator of the fi-
nancial health of the enterprise. For this purpose, 
its essence and peculiarities are determined. Its 
types are distinguished according to the objec-
tives of the corporate financial analysis. On this 

basis, conclusions are drawn about the relation-
ship between the positive financial result and the 
financial position of the company.

Keywords: accounting, profit, financial 
health of a company, financial result, financial 
analysis
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3 Понятията: стопански субекти, стопански единици, предприятия, дружества, компании и 
отчетнообособени структури се използват за целите на изследването като синоними.

Увод
Един от важните показатели, характери-

зиращи имущественото и финансовото със-
тояние на предприятието3, е финансовият ре-
зултат. Неговата величина се обуславя пряко 
от начина на управление, от прилагания под-
ход за съчетаване и използване на ресурси-
те, от икономическото и финансовото състоя-
ние на стопанската единица и др. Той влияе 
на размера на собствения капитал на друже-
ството и води до неговото увеличаване при 
печалба, респ. намаляване при загуба. Затова 
изследването му е необходимо, важно и акту-
ално за всяко едно предприятие. 

По-желаната от двете същностни състав-
ки на финансовия резултат е печалбата. Тя се 
отъждествява с превишението на приходи-
те над разходите на дружеството за отчетния 
период и е изключително важен показател за 
неговия просперитет. От нейния размер се 
преценява дали предприятието е в добро фи-
нансово здраве, дали ефективно използва ре-
сурсите си и дали успешно осъществява дей-
ността си. Ето защо се подкрепя тезата, че 
темата за печалбата и нейното отражение вър-
ху състоянието на дружеството е благоприят-
на, интересна и значима. Това е и причината 
за цел на настоящата научна разработка да се 
определи изследването на печалбата през фо-
куса на корпоративния финансов анализ с ог-
лед определяне на нейното влияние върху фи-
нансовото здраве на дружеството.

За постигане на поставената цел в раз-
работката се използват методи на научно из-
следване като анализ, индукция и др.

Литературата и нормативната база, из-
ползвани в статията са актуални към м. юли 
2021 г.

Характеристика на печалбата 
Финансовият резултат от дейността на 

предприятието е „нещо, което като модел 
дава представа за фокус, към който са насо-
чени всички ефекти или резултати за опре-
делено време, обикновено една календар-
на година“ (Счетоводство, 2009, с. 60.). Той 
се определя чрез съпоставяне на приходите 

с разходите и се характеризира като стой-
ностен израз на икономическия резултат от 
осъществяването на конкретна сделка или 
от дейността на предприятието за опреде-
лен отчетен период. Намира израз чрез по-
нятието „печалба“, когато е положителен, 
или „загуба“, когато е отрицателен (Фи-
нансово счетоводство, 2009; Национални 
счетоводни стандарти, Общи разпоредби, 
2021; Панчева, Ст., 2015).  

Финансовият резултат, с неговите две 
проявления – печалба, респ. загуба, се ха-
рактеризира със следните специфики: (Ду-
шанов, И., Димитров, М., 2015)  

а/ за измерването му са нужни стой-
ностите на приходите и на разходите на 
предприятието за годината;

б/ върху неговия размер влияние оказ-
ват редица фактори: разходи за дейността, 
пазарни цени на продадените продукти и на 
извършените услуги, отчетна стойност на 
продадените стоки, размер на финансовите 
приходи и разходи и др.;

в/ в счетоводен аспект печалбата е със-
тавка на собствения капитал на предприяти-
ето, а загубата – негов отрицателен коректив;

г/ печалбата и загубата се разграничават 
във времето – веднъж в рамките на текущата 
година и втори път – за минали години.

Факт е, че по-желаният финансов резул-
тат от всяко едно предприятие е печалбата. 
Тя е целта на всеки бизнес и негов главен 
мотив. Същността и се изразява чрез:

1. Пари или материални блага, получе-
ни от някаква дейност.

2. Сумата, която остава, след като се 
приспаднат разходите.

3. Нещо, придобито от лотария и други 
игри.

4. Полза, придобивка. (Тълковен реч-
ник, 2021, с. 1). 

Нейното реализиране е резултат от на-
личието на различни предпоставки: (Нико-
лова, Н., 2010)   

• добро познаване на икономически-
те условия и на действащата нормативна 
уредба; 
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• ефективно и целесъобразно използва-
не на наличните финансови, материални и 
трудови ресурси, както и своевременно от-
страняване при необходимост на причини-
те, които способстват за неефективното из-
ползване на тези ресурси; 

• създаване на продукция с нужното ка-
чество и необходимата продуктова структу-
ра, респ. извършване на услуги, отговарящи 
на определени изисквания.

От изложените разсъждения се вижда, 
че печалбата е икономическата изгода за сто-
панския субект, респ. положителният резул-
тат от дейността на предприятието, получен 
през конкретен отчетен период под формата 
на придобивки – финансови или материални 
блага. Тя е добавената стойност към капита-
ла на дружеството за годината, реализирана в 
резултат на рационално и ефективно използ-
ване и управление на ресурсите, съответно 
„абсолютен показател, който характеризира 
количествено дейността на предприятието“ 
и който кореспондира с инициативността на 
предприемача, неговия иновационен дух и 
способността му да предвижда бъдещето по-
добре от конкурентите (Уикипедия, 2021, с. 
1).  Затова и отъждествяването и с възнаграж-
дението за риска и поетата несигурност в 
бизнеса е абсолютно оправдано.  

Видове печалба
За да се направи по-точна оценка на 

финансовото здраве и бизнес модела на 
предприятието, е важно да се анализи-
рат стойностите на показатели като: бру-
тен марж на печалбата, марж на оператив-
ната печалба, марж на нетната печалба и 
т.н., при чието изчисляване са необходими 
данни за брутната, оперативната и нетната 
печалба. Ето защо е целесъобразно да се 
очертаят основните характеристики на по-
нятията: „брутна печалба“, „оперативна пе-
чалба“ и „нетна печалба“.  

Брутната печалба е реализираната от 
предприятието печалба, намалена с разходи-
те за производство и продажба на продукти, 
или с разходите за предоставяне на услуги. 
Установява се като от сумата на продажби-
те общо се приспаднат разходите за прода-

дени стоки, респ. за предоставени услуги 
(Брутен марж на печалбата в това, което се 
състои, изчисления, примери, 2021). Нейна 
особеност е, че при определянето на разме-
ра и от приходите от продажби се приспада 
само сумата на извършените преки разходи 
(Финансов речник, 2021).

Оперативната печалба е печалбата пре-
ди лихви и данъци (EBIT), респ. доходът, 
посочен в отчета за доходите, след приспа-
дане на оперативните и режийните разхо-
ди (разходи за продажба, административни 
разходи и разходи за продадени стоки) (Оп-
ределение на оперативния марж – Финансов 
анализ – 2021, 2021).

Нетната (чистата) печалба  е „онази 
част от приходите, която остава за компа-
нията, след като от нея са извадени всички 
дължими разходи, включително и данъци-
те“ (Финансов речник, 2021, с. 1.).

Сравнителният анализ на горепосочените 
видове печалба показа наличието на конкрет-
ни различия между тях. Те могат да се систе-
матизират и представят, както в таблица 1: 

За постигането на по-голяма дълбочи-
на на изследването, вкл. за нуждите на кор-
поративния финансов анализ, е важно да 
се определи още обхвата на печалба, преди 
приспадането на дължимите суми за лихве-
ни плащания, данъци, амортизация и обез-
ценка /EBITDA/. Последната се изчислява, 
като към сумата на нетния доход се приба-
вят данъците, лихвите, обезценките и амор-
тизацията, респ. като към сумата на опера-
тивната печалба се прибавят разходите за 
обезценки и амортизация (Какво е EBITDA 
(печалба преди лихви, данъци, амортиза-
ция)? - Счетоводство – 2021, 2021).

Характеризираните понятия имат зна-
чение за изчисляването на показатели, с по-
мощта на които се получава информация за 
доходността, деятелността, платежоспособ-
ността и перспективите за развитие на пред-
приятието. Не е маловажна и ролята им по 
отношение на осъществяването на ранна 
диагностика на финансовата несъстоятел-
ност на компанията (Корпоративните фи-
нанси на формиращите се пазари /изследва-
ния и практики/, 2012).
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Показатели за възвръщаемост, влия-
ещи върху размера на печалбата

По-аналитичното изучаване на причи-
ните за измененията в размера на печалба-
та налага и по-задълбочено изследване на 
печалбата в насока анализ на показателите 
за възвръщаемост, които рефлектират върху 
нейната сума. За целта последните могат да 
се систематизират и представят в три групи: 
обемни; структурни и индивидуални (Ми-
тев, М., 2010).

Обемните показатели изразяват коли-
чеството на продажбите, величината на вло-
жените средства и труд за производството и 
реализацията на продукцията (осъществя-
ване на услугата); обема на осъществените 
разходи, както и нетния размер на приходи-
те от продажби. Те се измерват в парични 
или в натурални измерители. 

Обемът на продажбите в натура показ-
ва какви са измененията в количеството на 
продадените продукти или извършените ус-
луги – общо, по групи и видове. Той нами-
ра приложение при вътрешно – фирмения 
анализ на печалбата и е важна част от опе-
ративните аналитични проучвания. Влияе 

правопропорционално на размера на поло-
жителния финансов резултат и има екстен-
зивен характер (продажбите нарастват с 
увеличаване на количеството на вложените 
ресурси) (Стоянов, Е., 2013).  

Обемните показатели в определени 
случаи могат да оказват и интензивно вли-
яние върху печалбата. Това се констатира, 
когато производствените ресурси се из-
ползват по-ефективно, реализират се ико-
номии и в следствие на тях се създава до-
пълнителен обем продукция. 

Осигуряването на данни за анализа на 
обемните показатели предполага използ-
ването на счетоводна и производна анали-
тична информация за изследвания период, а 
именно: (Тимчев, М., 2011) 

• обем на извършените продажби в 
натура, включително продажби по видове 
изделия/услуги през изследвания период и 
количество на продадени изделия/услуги 
през базисния период;

• сума на разходите за производство и 
продажба на продукция/услуги, включително 
фактически извършени разходи за продажби 
през изследвания период и разходи за продаж-

Таблица 1. Различия между брутна, оперативна и нетна печалба
Основа за 
сравнение

Брутна печалба Оперативна печалба Чиста печалба

Определяне Брутната печалба е до-
ходът на компанията, ос-
танал след изплащане на 
преките разходи.

Оперативната печал-
ба е доходът на ком-
панията, останал след 
приспадане на опера-
тивните разходи.

Нетната печалба е оста-
тъчният доход на ком-
панията, след като бъ-
дат направени всички 
приспадания.

Предназна-
чение

Дава по-обща оцен-
ка за рентабилността на 
компанията.

Показва дали компа-
нията разпределя ра-
циоинално и целесъо-
бразно ресурсите си за 
разходи.

Показва действителна-
та печалба, реализира-
на през определена от-
четна година.

Предим-
ство

Полезна е при контро-
лиране на излишните 
разходи.

Полезна е при елими-
ниране на ненужните 
оперативни разходи.

Полезна е при анализи-
ране на състоянието на 
компанията през отчет-
ната година.

Източник: Разлика между брутна, оперативна и нетна печалба (2021),
достъпно на: https://bg.living-in-belgium.com/difference-between-gross-operating-and-net-

profit-595, последно посетен на 15.07.2021.
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би през базисния период, както и фактически 
продажби за единица през базисния период;

• нетен обем на приходите от извър-
шените продажби, включително фактически 
продажби за базисния период и фактически 
продажби за изследвания период при базис-
ни цени на продукцията по видове изделия.

Структурните показатели показват 
какви са измененията, настъпили в пропор-
циите и съотношенията, представящи обем-
ните показатели като съвкупности от разходи, 
вложен капитал, парични приходи или про-
дажби в натура. Тези показатели изпълняват 
ролята на своеобразни „буферни фактори” 
между обемните величини и индивидуалните 
показатели за възвращаемост, поемайки на-
тиска на настъпилите изменения във вътреш-
но - обемните продуктови структури и прена-
сяйки го върху печалбата чрез показателите 
за възвращаемост (Митев, М., 2010).

Изхождайки от характера и съдържа-
нието на обемните величини при структур-
ните показатели, могат да се проследят две 
групи влияния: 

- влияние на измененията, настъпили в 
продуктовата структура на производството;  

- влияние на промените, настъпили в 
продуктовата структура на реализaциите. 

Първата група влияния показва как вли-
яе изменението в съотношенията на разхо-
дите или вложените средства по видове про-
дукция/извършвани услуги, а втората група 
показва как се отразяват измененията в съ-
отношенията на приходите от продажбите 
по видове изделия/извършвани услуги. 

Структурните показатели рефлекти-
рат по различен начин върху печалбата. 
Т.е. при тях величината на печалбата може 
да нараства, да се снижи или да остане без 
изменение в сравнение с базисния период. 
И още, настъпилите изменения в производ-
ството или в реализациите се отразяват бла-
гоприятно върху изменението на печалба-
та в случай, че нараства относителният дял 
на онези видове изделия/услуги, при които 
степента на възвращаемост на разходите, на 
приходите от продажбите или на печалбата 
за единица е по-висока от средната за дру-
жеството като цяло. 

Посредством анализа на структурните 
показатели се създаване информация, отра-
зяваща дела на продажбите по отделни изде-
лия в общия обем продажби.

Индивидуалните показатели са инди-
катори с комплексно влияние върху печал-
бата, което може да се изследва и по-детай-
лизирано. Тяхното равнище характеризира 
степента на възвращаемост (рентабилност) 
на разходите, на оборота или на печалба-
та за единица продукция. Разгледани ком-
плексно те показват влиянието на пазарни-
те цени и разходите за единица произведена 
продукция/осъществена услуга. При инди-
видуалното им анализиране пък се устано-
вява правопропорционално влияние върху 
печалбата, което се проявява преди всичко 
по интензивен път. 

По-задълбоченото изследване на инди-
видуалните показатели за възвръщаемост 
показва, че при тях влияние оказват два фак-
тора с противоположно действие, а именно: 

- разходите за производство на единица 
продукция; и 

- разходите за продажби на единица 
продукция. 

Пазарната цена на единица продукция/
услуга съчетава в себе си влиянието как-
то на качеството на продукцията, така и 
на качеството на бизнес решенията на ме-
ниджърите, на пазарната конюнктура и др. 
Този фактор оказва правопропорционално 
влияние върху печалбата. Себестойност-
та пък е фактор с обратнопропорционално 
влияние върху печалбата, изразяващ вли-
янието на настъпилите изменения в разхо-
дите (за материали, труд, енергия и т.н.) за 
производство и за продажби на продукцията 
(Чуков, К., 2011).

Един от най-важните показатели за 
ефективност от осъществяваната стопанска 
дейност е показателят за рентабилност. Той 
е неразделна част от инструментариума на 
финансовия анализ и показва каква е спо-
собността на дружеството да носи икономи-
ческа изгода на неговите собственици. По 
сумата му може да се съди за умелото упра-
вление на ресурсите и тяхното ефективно 
използване в предприятието. 
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Показателят за рентабилност може да 
се пресмята и като коефициент. При печал-
ба този коефициент е с положителен знак и 
показва темповете на възвращаемост на ка-
питала. Същевременно при загуба е отри-
цателна величина и показва какви са тем-
повете на декапитализация на дружеството 
(Чуков, К., 2005).  

Финансовото здраве на предприятие-
то и връзката му с печалбата

Финансовото здраве на компанията се 
характеризира чрез способността и да фи-
нансира безпрепятствено своята дейност. То 
може да се разглежда като синоним на до-
бро финансово състояние, чиито параметри 
се свеждат до: 

• обезпеченост с финансови ресурси, 
необходими за  нормално функциониране на 
предприятието;

• ефективно разпределяне и използва-
не на ресурсите;

• финансова стабилност и въможност 
за своевременно погасяване на задължения-
та към контрагентите;

• планомерно движение на паричните 
потоци;

• поддържане на рационални пропор-
ции между собствения и привлечения капи-
тал и тяхното ефективно използване.

Финансовото състояние на компанията 
може да се характеризира като интегрален из-
раз на комплексното и функциониране в ми-
налото и в настоящето, от една страна, и като 
предпоставка за висока настояща и бъдеща 
пазарна стойност, от друга. Върху него влия-
ние оказват резултатите от производствената, 
търговската и финансовата дейност. 

Финансовото състояние на компания-
та може да бъде устойчиво, неустойчиво и 
кризисно. Когато компанията своевременно 
извършва плащанията си и финансира и раз-
ширява своята дейност, тя е в добро финансо-
во здраве. Т.е. при това състояние производ-
ственият и финансовият план се изпълняват 
успешно и компанията става привлекателна 
за различни инвеститори. Ако обаче не се 
изпълнява производственият и реализацио-
нен план, повишава се често себестойността 

на продукцията и се минимизират приходи-
те от продажби, респ. печалбата, компания-
та се „разболява“. Това води до възникването 
на проблеми с нейната платежоспособност, а 
оттук и до опасност от навлизането и във фи-
нансова криза (Касърова, В., 2005). 

Оттук може да се обобщи, че платежос-
пособността на компанията е външното 
проявление на нейното финансово здраве, 
а финансовата устойчивост, отразяваща ба-
лансирането на паричните и стоковите по-
тоци, приходите и разходите, средствата и 
източниците на придобиването им е вътреш-
ното проявление на това здраве.

Индикаторите за наличието на здраво-
словни проблеми в компанията могат да се 
търсят в няколко насоки: (Колева, Р., 2013; 
Касърова, В., 2005) 

• Липса на достатъчно парични сред-
ства и влошена платежоспособност. Същ-
ността на този проблем се корени в това, че в 
краткосрочна перспектива в компанията мо-
же да се появи (или вече се е появил) недостиг 
на парични средства за погасяване на задъл-
женията и. Затова индикират неудовлетвори-
телните нива на показателите за ликвидност, 
просрочените кредити, задлъжнялостта пред 
бюджета, персонала и кредиторите.

• Недостатъчна възвращаемост на ин-
вестирания в компанията капитал. Това оз-
начава, че инвеститорът получава доход, 
несъответстващ на неговите вложения. Въз-
можните последствия от такава ситуация са 
слаба оценка за работата на мениджмънта и 
отдръпване на инвеститорите. Индикатори за  
наличието на такъв проблем са ниските нива 
на показателите за рентабилност и особено на 
тези за рентабилност на собствения капитал.

• Финансова нестабилност (ниска 
финансова устойчивост). Тя показва, че 
съществува проблем при погасяване на 
съществуващите задължения. За това свиде-
телства и отрицателната величина на собст-
вения капитал. Т.е. компанията губи своята 
самостоятелност и нейното съществуване 
и функциониране в голяма степен зависи 
от решенията на кредиторите. Основните 
причини за влошаването на финансовото и 
здраве най-често се дължи на неправилното 
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управление на капитала и в процеса на него-
вия кръгооборот, както и на реализирането 
на недостатъчна по обем печалба.

За да се извърши диагностика на финан-
совото състояние на компанията, се използ-
ват различни техники. Изборът им е пряко 
обусловен от наличните информационни из-
точници и от модела, в чиято среда се ре-
ализира диагностичната процедура. Въз-
можностите тук са две, базирани на двете 
парадигми във финансовия мениджмънт – 
счетоводна и финансова (Костова, Н. 2019).

Когато се използва преобладаващо ин-
формация от счетоводния отчет, диагно-
стиката на финансовото състояние се из-
вършва с помощта на инструментариумът 
на счетоводния анализ. Чрез присъщите на 
него показатели се създават данни за раз-
витието на предприятието, основани на 
баланса на потоците и контрола върху те-
кущите операции. Тук се имат предвид 
най-вече показателите за обема на продаж-
бите, печалбата, себестойността, както и 
конкретни финансови коефициенти, резул-
татите от които имат съществено значение 
за решаването на краткосрочни задачи.

Когато диагностиката се концентрира 
върху инвестиционните качества на пари-
те на компанията и върху финансовите ре-
шения, гарантиращи необходимите парич-
ни средства за нейното функциониране, се 
използва инструментариума на финансовия 
анализ. За прилагането му се използва ин-
формация от капиталовия пазар, в допълне-
ние на данните от финансовия отчет. Взе-
мат се под внимание също всички пазарни 
възможности, в т.ч. алтернативни издръжки, 
потенциална загуба на доход от неизползва-
ни възможности и т.н. 

Финансовият модел за диагностика е под-
ходящ за прилагане при решаването на дъл-
госрочни задачи. Това се дължи на факта, че 
при него се поставя акцент върху стойността 
на компанията, нейното финансово благопо-
лучие и ефективността и в дългосрочен план. 
Той позволява да се оцени ефективността от 
използването на всички ресурси в една ком-
пания, концентрирайки инструментариума 
си в няколко насоки: (Чуков, К., 2011) 

Първо. Оценка на пропуснатата пол-
за или печалба от алтернативни варианти 
на капиталовложения, респ. на капитало-
ви вложения, които не са направени поради 
ограниченост на ресурсите. 

За определянето на пропусната полза 
като компонент на разходите се използват и 
анализират допълнително данни, различни 
от тези, включени във финансовия отчет. По 
този начин се създава съвсем друга концеп-
ция за резултатите от дейността на компани-
ята – на основата на икономическата, а не на 
счетоводната печалба. 

Второ. Използване на специфичен по-
казател – бариерна норма на доходност, чрез 
който се прави оценка на резултатите от сто-
панската дейност. Той показва какво е ми-
нималното ниво на доходност от направе-
ните инвестиции, което управленският екип 
трябва да осигури на компанията. При опре-
делянето му се анализират данни за състоя-
нието на капиталовия пазар и за капиталова-
та структура на предприятието.

Трето. Проучване на способността на 
компанията да генерира парични потоци. 

Четвърто. Анализ на стойността на 
компанията (бизнеса).

Оттук може да се направи изводът, че 
финансовата диагностика е важна и необ-
ходима за предприятията, и независимо от 
възприетата парадигма във финансовия ме-
ниджмънт, тя трябва да се прави наред със 
счетоводната диагностика. 

Заключение
От изложените разсъждения се вижда, че 

печалбата е крайният резултат от дейността 
на стопанската единица за определен отчетен 
период. Тя характеризира количествено дей-
ността на предприятието и е важен източник 
за увеличаване на основния капитал. Изразя-
ва се чрез конкретни показатели за възвръ-
щаемост, в т.ч. обемни; структурни и инди-
видуални и влияе върху финансовото здраве 
на компанията, осигурявайки благоприятни 
условия за неговото функциониране. 

И още чрез печалбата се гарантира под-
държане на нормален режим на работа в от-
четнобособената структура; целесъобразно 
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разпределение и ефективно използване на 
ресурсите; коректни финансови взаимоот-
ношения с контрагентите; платежоспособ-
ност и финансова устойчивост; планомерно 
движение на паричните средства; рационал-
но съотношение между собствения и привле-
чения капитал и т.н. Тя е пряко свързана със 
способността на дружеството да финансира и 
поддържа своята дейност, което потвърждава 
значимостта на темата и нейната актуалност.
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Резюме: Статията разглежда външно-
търговските отношения на България с Обе-
динените арабски емирства (ОАЕ), като се 
анализират динамиката, географската и сто-
ковата структура на търговията с тези дър-
жави. Целта на изследването е да бъде пред-
ставен кратък, но широкообхватен анализ на 
външнотърговските отношения на България 
с ОАЕ, за да очертаят възможностите за бъл-
гарския бизнес, които този относително не-

познат у нас и доста неглижиран през по-
следните десетилетия регион разкрива пред 
него. На база на направения анализ са иден-
тифицирани възможностите, които регионът 
предлага, с цел формулирането на препоръки 
за разширяване и задълбочаване на присъст-
вието на българските фирми на този пазар.

Ключови думи: България, ОАЕ, тър-
говски потенциал, износ, внос.

Abstract: The article examines Bulgaria’s 
trade relations with the United Arab Emirates 
(UAE), analyzing the dynamics, geographical 
and commodity structure of trade with these 
countries. The aim of the study is to present a 
brief but comprehensive analysis of Bulgaria’s 
trade relations with the UAE to outline the op-
portunities for Bulgarian business that this rel-

atively unknown and quite neglected in recent 
decades country reveals. Based on the analy-
sis, the opportunities offered by the region are 
identified in order to formulate recommenda-
tions for expanding and deepening the pres-
ence of Bulgarian companies at this market.

Keywords: Bulgaria, UAE, trade poten-
tial, exports, imports.
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Въведение

През последните години се наблюда-
ва тенденция българският износ да разши-
рява стойностите си към партньорите с ви-
сок дял за сметка на намаление на износа 
към страните с по-малко присъствие. „В ус-
ловията на  задълбочаващите се процеси 
на либерализация и глобализация насърча-
ването на външнотърговските отношения е 
основен стълб на държавите в стратегиите 
им за икономическо развитие“ (Бянова, Н., 
2010, с. 266). Концентрирането на външната 
търговия с една страна или с икономическа 
общност, какъвто е случая с ЕС, „предопре-
деля зависимост на българската икономика 
от икономическата конюнктура на страни-
те-партньори, което крие висок риск от бър-
зо пренасяне на световните икономически 
тенденции в нашата страна“ (ИИИ, 2016, с. 
41). „Справянето с промените във външната 
среда е свързано с планирането на „буфери“, 
т.е. създаването на устойчивост в търговия-
та и икономиката, така че те да не се влияят 
от тези промени“ (Николова, И., 2015, с. 70). 
Може да се очаква, че растежът ще се оп-
ределя от възможностите за износ, особено 
извън ЕС, а в този смисъл всякакви полити-
ки за насърчаване на износа са от фундамен-
тално значение за растежа и стабилността 
на икономиката в средносрочна перспекти-
ва. В този контекст „голяма част от българ-
ските компании, извършващи чуждестран-
ни сделки, имат възможност за разширение 
на своя износ, без да увеличават производ-
ствените си мощности“ (Несторов, 2015, с. 
24). От друга страна, „външната търговия се 
явява един от основните фактори за форми-
ране на икономическия растеж на България, 
особено в периода след световната иконо-
мическа криза от 2008–2009 г.“ (Йоцов, Лу-
канова, Сарийски и Несторов, 2020). В тези 
условия задълбочаването и разширяването 
на външнотърговските отношения могат да 
бъдат едновременно ключов фактор за от-
криване на различни перспективи пред бъл-
гарската икономика и катализатор за ней-
ното развитие. Във връзка с това България 
трябва да потърси начини за реализиране 

на конкурентоспособната си продукция на 
най-добрите за нея пазари.

Поради все по-отчетливото им място 
в световната политика и икономика, сери-
озните икономически възможности и при-
родните ресурси и големия неизползван по-
тенциал, страните от Близкия изток стават 
все по-важни за външнотърговските отно-
шения на България, а развитието на търго-
вията с тях има сериозен потенциал от гл.т. 
на възможностите на техните пазари за бъл-
гарски компании. Въпреки увеличаването 
на обема и стойността на търговските по-
тоци между България и Обединените араб-
ски емирства, богатите ресурси на страната, 
добрите икономически връзки в миналото и 
възможностите пред външнотърговските от-
ношения, изглежда че в последните години 
и десетилетия не само институциите, но и 
компаниите в България подценяват страни-
те от региона като потенциален търговски 
партньор. Ето защо е важно да се анализи-
рат подробно външнотърговските отноше-
ния на България с тези страни.

Статията разглежда външнотърговски-
те отношения на България с Обединени-
те арабски емирства (ОАЕ), като се анали-
зират динамиката, географската и стоковата 
структура на търговията с тези държави. 
Целта на изследването е да бъде предста-
вен кратък, но широкообхватен анализ на 
външнотърговските отношения на България 
с ОАЕ, за да очертаят възможностите за бъл-
гарския бизнес, които този относително не-
познат у нас и доста неглижиран през по-
следните десетилетия регион разкрива пред 
него. В рамките на изследването са оцене-
ни състоянието и развитието на външнотър-
говските отношения на България с ОАЕ в 
последното десетилетие, като са  анализи-
рани динамиката, географската и стоковата 
структура на търговията с цел да се изведат 
конкурентните предимства на българско-
то производство по отношение на ОАЕ. На 
база на направения анализ са идентифици-
рани възможностите, които регионът пред-
лага, с цел формулирането на препоръки за 
разширяване и задълбочаване на присъстви-
ето на българските фирми на този пазар.
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Анализът на времеви редове обхваща 
периода 2004-2018 г., като накратко е пред-
ставено и краткосрочното въздействие на 
COVID-19 върху икономиката и външнотър-
говските отношения на ОАЕ. Изследването 
е фокусирано върху проучване на търговия-
та със стоки. Всички представени данни са 
въз основа на собствени изчисления на ав-
торите на базата на търговска статистика от 
ITC. Стоковата структура на търговските 
потоци е анализирана по стокови раздели и 
стокови групи по комбинираната номенкла-
тура въз основа на данни за 2019 г.

Статията е изготвена въз основа на про-
екти по дисциплини „MBRM101 Между-
народна търговия – теория и политики“ и 
„MBRM107 Проект: Външнотърговски от-
ношения на България с ЕС и трети страни“ в 
Магистърска програма „Международен биз-
нес и развитие“ на НБУ.

Обща характеристика и основни тен-
денции в икономическото развитие на 
ОАЕ

Обединените арабски емирства са араб-
ска държава, разположена в югоизточната 
част на Арабския полуостров в Югозапад-
на Азия, граничеща с Оман, Саудитска Ара-
бия и Катар. На 2-ри декември 1971 г. ОАЕ 
получава независимост от Великобритания 
и се превръща във федерация от шест емир-
ства – Абу Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, 
Ум Ал-Куейн и Фуджейра, докато седмото 
емирство, Рас Ал-Хайма, се присъединява 
към федерацията през 1972 г. Столицата е 
Абу Даби, разположена в най-голямото и бо-
гато емирство. ОАЕ е федеративна консти-
туционна монархия. Президентът на Емир-
ствата е шейх Халифа бин Зайед ан-Нахаян, 
който е и владетел на Абу Даби. Площта на 
ОАЕ е около 83 600 кв. км., а населението 
близо 10 млн. души, от които около 88% са 
имигранти. Повечето от гражданите са мю-
сюлмани. Ислямът е официална религия в 
ОАЕ, като има и значителни малцинства, 
проповядващи християнство и други рели-
гии. Арабският език е официалният език на 
страната и се използва от правителството и 
държавните служители, докато английският 

е все по-важен в търговията и икономиката. 
Паричната единица е ОАЕ дирхам (AED).

ОАЕ е член на Съвета за сътрудничест-
во в Персийския залив, Лига на арабските 
държави, Организация за ислямско сътруд-
ничество, Организация на обединените на-
ции, Организация на страните износителки 
на петрол (ОПЕК), Движение на необвър-
заните държави и Световна търговска орга-
низация. Международната агенция за въз-
обновяема енергия (IRENA), създадена през 
2009 г. има седалище в Абу Даби.

ОАЕ са втората по големина икономика в 
Близкия изток след Саудитска Арабия и една 
от най-богатите страни в региона на база на 
човек от населението. БВП през 2019 г. въз-
лиза на 421,1 млрд. щатски долара, а БВП на 
човек от населението – 43 103 щатски дола-
ра. Темпът на растеж за 2019 г. е 1,7%. ОАЕ 
разполага с около 6% от световните запаси от 
нефт и е на седмо място по големина на запа-
си от природен газ. Износът на петрол и газ 
генерира приблизително 30% от БВП на Еми-
ратите и все още представлява важна част от 
икономиката. Въпреки това вече са предпри-
ети значителни стъпки към икономическа 
диверсификация. През последните години 
в производствените дейности се наблюдава 
безпрецедентен ръст, особено в сектори като 
металообработване, производство на мебе-
ли, промишлена подготовка на хранителни 
продукти, производство на алуминий, стро-
ителни материали, торове, нефтохимическа-
та промишленост, фибростъкло и недвижими 
имоти. Понастоящем промишлеността пред-
ставлява около 46% от БВП. Секторът на ус-
лугите допринася към БВП с приблизително 
53%. Основните подсектори са международ-
ната търговия, въздушният транспорт, финан-
совите дейности и туризмът. През юли 2020 г. 
ОАЕ станаха първата арабска държава и пе-
тата в света, изпратила космическа сонда на 
мисия до Марс. В началото на август с.г. за-
работи и първата атомна електроцентрала в 
страната – първата в арабския свят.

Дипломацията е все по-предпочита-
на от ръководителите на ОАЕ. През 2020 г. 
ОАЕ изтегли повечето си части от Йемен и 
се насочи към преки преговори с Иран. В 
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края на 2020 г. бе предприета нормализация 
на отношенията с Израел. От януари 2021 
г. официално са възстановени дипломатиче-
ските отношения с Катар.

Икономиката на Обединените арабски 
емирства бележи ръст през разглеждания 
период 2004 – 2018 г. С малки изключения 
през 2009 г. и 2015-2016 г. ръстът на годиш-
на база е между 103% и 123%, а общият ръст 
за периодa е 2.9 пъти, като БВП през 2018 г. 
е 422.2 млрд. щатски долара (фиг.1).

OAE са сред най-динамичните светов-
ни пазари по отношение на външната търго-
вия и отвореност на икономиката, като тър-
говията представлява близо 150% от БВП 
през 2018 г., а износът – почти 92% от БВП. 
Данните на фиг.1 свидетелстват за висока-
та отвореност на икономиката на Емирати-
те, като тя нараства още в края на периода.

Фиг. 1. Размер и отвореност
на икономиката

 Източник: Изчисления на авторите по 
данни на World Bank, ITC и Comtrade

Страната е една от 20-те най-големи из-
носители и вносители на стоки в света, една 
от 10-те най-големи износители и вносите-
ли сред развиващите се пазари, и най-голя-
мата търговска държава в Близкия изток.

ОАЕ и COVID-19
Икономиката на ОАЕ се очаква да се 

свие през 2020 г. поради нарушените двига-
тели на растежа от усилията за ограничава-
не на пандемията от COVID-19, съкращени-
ята на производството на петрол, съгласно 
споразумението на ОПЕК, по-ниските цени 
на петрола, намалено световно търсене на 
петрол по време на пандемията и нарушава-
не на глобалните вериги на доставка. Пра-
вителството продължава предоставяне на 

подкрепа в отговор на пандемията, дока-
то бизнесът се стреми към възстановяване. 
Туризмът е силно засегнат от разпростране-
нието на COVID-19 и мерките със спад от 
почти 47%. Товарните превози също са сил-
но засегнати от кризата. Отложено е Све-
товното изложение ЕКСПО в Дубай, кое-
то трябваше да се проведе през 2020 г., като 
това носи също негативни последици за ту-
ризма, бизнеса и търговията.

Поради пандемията COVID-19, обемът 
на търговията рязко спада през 2020 г. Спо-
ред изчисленията на Международния валу-
тен фонд (МВФ) обемът на износа на стоки 
и услуги е намалял с 11,9% спрямо 2019 г., 
докато обемът на вноса е намалял с 13,1%. 
МВФ прогнозира възстановяване на обема 
на търговията през 2021 г., като износът се 
очаква да се увеличи с 12,7%, а вносът – с 
10,6%. Прогнозите са свиване на растежа 
през 2020 г. с 6.6%, но по предварителни 
данни се очаква възстановяване на расте-
жа с 1.2% през 2021 г. и 2.5% през 2022 г. 
(IMF, 2020).

Външнотърговски отношения на 
ОАЕ

Статистическите данни, изобразени в 
Фигура 2, показват, че за разглеждания пе-
риод износът на страната непрекъснато на-
раства, като през 2018 г. възлиза на 388 
млрд. щатски долара. Общият ръст на изно-
са за периода е близо 300 млрд. щатски до-
лара или 4.3 пъти. Обемът на вноса на ОАЕ 
също нараства, но с малко по-бързи тем-
пове в началото на периода и след средата 
му, този растеж леко се забавя. През 2018 г. 
обемът на вноса е 244,6 млрд. щ. дол., а де-
лът му от общите парични потоци – 45%. 
Вносът общо нараства 3.4 пъти за периода. 
Общата търговия на Емиратите бележи ръст 
от 3.7 пъти за разглеждания период.

Саудитска Арабия е основната дести-
нация за износ на Емиратите, следвана от 
Индия, Ирак, Швейцария и Оман. Делът на 
тези топ 5 вносители от ОАЕ от общия из-
нос е 24.2%. Най-голям дял от износа зае-
мат петролните продукти, злато, апарати за 
клетъчни и безжични мрежи, като те заемат 
54.6% от общия износ на страната.
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Фиг. 2. Динамика на търговията
на ОАЕ (млн. щ.д.)

Източник: изчисления на авторите
по данни на Comtrade и ITC

Статистическите данни показват, че Ки-
тай, Индия, САЩ, Япония и Германия са 
сред основните доставчици на стоки и услу-
ги на Обединените арабски емирства. Злато-
то, бижутата, заедно с апаратите за безжични 
мрежи и нефтените масла и препарати също 
са сред основните вносни продукти, както и 
транспортно оборудване (най-вече автомоби-
ли), диаманти, машини и хранителни стоки. 
Вносът от тези страни съставлява малко над 
41% от общия внос, като се отбелязва извес-
тен спад в първата част на периода до 25-30% 
и възстановяване на нивата през последните 
три години от разглеждания период.

Търговски отношения между ОАЕ и 
България

През 1988 г. ЕС и Съвета за сътрудни-
чество в Персийския залив (в който членува 
и ОАЕ) подписва споразумение за сътрудни-
чество. „Споразумението има за цел да уве-
личи стабилността в този регион, да улесни 
политическите и икономическите отноше-
ния, да разшири рамките на икономическото 
и техническото сътрудничество и да задъл-
бочи сътрудничеството в областта на енер-
гетиката, промишлеността, търговията и ус-
лугите, селското стопанство, рибарството, 
инвестициите, науката, технологиите и окол-
ната среда. Споразумението предвижда еже-
годни съвместни съвети/срещи на министер-
ско равнище, както и съвместни комитети за 
сътрудничество на равнище висши служите-
ли за обсъждане различни значими въпроси. 
Преговорите за сключване на споразумение 
за свободна търговия започват през 1990 г., 

но се намират в застой от 2008 г., като въпро-
сът за износните мита продължава да бъде 
източник на разногласие.“ (EP, 2017). Въпре-
ки че търговско споразумение между двете 
страни на този етап не е постигнато, страни-
те заявяват желание за възобновяване на пре-
говорите в тази посока.

Търговско-икономическите отношения 
на България с Обединените арабски емир-
ства (ОАЕ) датират от 1971 г., като придо-
биват постоянен характер след 1975 г. През 
2018 г.  е открито българското посолство в 
Абу Даби,  малко по-рано през същата годи-
на в София пристига първият посланик на 
ОАЕ в България Абдулуахаб Ал-Нажар.

По отношение на договорно-правната 
база между двете страни през 2007 г. е по-
дписана Спогодба за избягване на двойно-
то данъчно облагане на доходите. Спогод-
бата влиза в сила през 2008 г. Освен това 
„през октомври 2016 г. е подписано Спора-
зумение между Правителството на Републи-
ка България и Правителството на Обедине-
ните Арабски Емирства за икономическо и 
техническо сътрудничество, в което се пред-
вижда създаването на Българо-емиратска 
междуправителствена комисия за икономи-
ческо сътрудничество.“ (МИ, 2021).

Динамика на двустранната търговия
Общата търговия между ОАЕ и Републи-

ка България (Фигура 3) през първата половина 
от разглеждания период е почти незначител-
на, а през втората половина на периода – дос-
та динамична и с много флуктуации. Както е 
видно и от данните в Таблица 1, общият сто-
кообмен между двете страни се движи между 
60 и 100 млн. щ. дол. в периода 2004 – 2011 г.

Фиг. 3. Динамика на търговията
с България (млн. щ.д.)

Източник: Изчисления на авторите
по данни на ITC и Comtrade
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През 2012 г. се наблюдава рязък скок на 
стокообмена и флуктуационна динамика, коя-
то резултира в общ ръст за периода от 5.6 пъти 
и с обем от 280 млн.щ.д. Видно е както от фи-
гура 3, така и от таблица 1, че ръстът е зна-
чителен по отношение вноса от България, 
а износът от ОАЕ към България отбелязва 
единствена значителна промяна през 2016 г., 
когато търговските потоци се изравняват. Това 
е вероятно в резултат на подписаното Спора-
зумение между двете страни за икономическо 
и техническо сътрудничество и поради тази 
причина търговските потоци през тази годи-
на са почти изравнени – вносът от България 
намалява с близо 25%, а износът на ОАЕ за 
България бележи огромен скок от над 1400%. 
През 2017 г. търговските потоци се сриват 
почти до предишните нива, въпреки подема 
от 2016 г., като това се отразява повече на из-
носа, отколкото на вноса. Вероятно с открива-
не на посолство на ОАЕ в България през 2018 
г. и последвалото изпращане на посланик на 
България в Абу Даби, търговските потоци от-
ново нарастват – вносът отново по-рязко до 
275 млн.щ.д., а износът – в по-малка степен до 
обем от 65 млн.щ.д. Търговското салдо през 
целия период остава отрицателно.

Делът на ОАЕ във вноса на България 
е почти незначителен – през 2016 г. дос-
тига най-високата си стойност от 0.92%, а 
през 2018 г. е 0.17%. По отношение делът 
на Емиратите в износа на България – варира 
между 0.11% и 1.46% през 2014 г. (най-ви-
сока стойност), а към 2018 г. е 0.81%. Делът 
на ОАЕ от общите търговски потоци на Бъл-
гария е под 1%. През 2018 е малко под 0.5%.

Фиг. 4. Място на ОАЕ в търговските
отношения на България

Източник: Изчисления на авторите
по данни на ITC и Comtrade

Мястото на България в търговските от-
ношения на ОАЕ е още по-незначително. 
Делът на България в общите търговски по-
тоци на ОАЕ е 0.05%. През 2018 г. България 
заема едва 0.11% дял от вноса на страната и 
0.02% - от износа.

По отношение условията на търговия 
ОАЕ (Фигура 5) има положителни условия 
както в общата си външна търговия, така и 
с България. 

Фиг. 5. Условия на търговия –
съотношение на износа от вноса (%)
Източник: Изчисления на авторите

по данни на ITC и Comtrade

В общата търговия съотношението из-
нос/внос, с инцидентното изключение на 
2009 г., е над 120%, като през 2018 г. е мал-
ко над 158%. В условията на търговия с Бъл-
гария, макар и положителни, нивата са значи-
телно по-ниски и в периода варират в широки 
граници от 4% до 119%. През 2016 г., в която 
вече отбелязахме краткотрайното изравнява-
не на търговските потоци между двете страни 
стойността е 99%, а през 2018 г. – почти 24%.

Стокова структура на двустранната 
търговия

„Анализът на стоковата структура на 
търговията помага да бъдат определени мо-
делите на предлагане и търсене, както и да се 
идентифицират потенциалните конкурентни 
ниши за българските продукти“ на пазарите 
в Обединените арабски емирства. (Marinov, 
2017) За да бъде оползотворен потенциалът – 
не само в ОАЕ, но и по отношение на външ-
ната търговия на България като цяло, „пра-
вителството трябва да провежда и подкрепя 
мерки, които могат да помогнат за диверси-
фициране на производството и повишаване 
на добавената стойност“ (Byanov, I., 2014).
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Таблица 1. Двустранна търговия между България и OAE (млн. щ. д.)
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Общ 
стоко- 
обмен

60 71 31 32 45 51 49 100 374 225 446 377 536 209 340

Износ 
(млн.)

33 20 12 10 14 13 11 18 20 17 18 18 267 36 65

Внос 
(млн.)

28 51 20 21 31 37 37 82 354 208 428 359 269 173 275

Търгов-
ско сал- 
до

5 -30 -8 -11 -17 -24 -26 -64 -333 -191 -411 -342 -2 -137 -210

Източник: Изчисления на авторите по данни на ITC и Comtrade

За 2018 г. продуктовите групи с най-го-
лям дял във вноса на ОАЕ са естествени 
или култивирани перли, скъпоценни или по-
лускъпоценни камъни и благородни метали, 
които съставляват близо 22% от общия внос 
на страната; електрически машини и апарати, 
апарати за запис и възпроизвеждане на звук и 
телевизионни изображения с дял от 13.7%; 
ядрени реактори, котли, машини и апара-
ти с принос във вноса от 10.5%; автомобил-
ни превозни средства с дял от 7.2%; и други 
стоки по комбинираната номенклатура, кои-
то съставляват 7% от вноса на страната.

По отношение на продуктовите групи, 
съставляващи топ 5 на износа на ОАЕ за 
2019 г., това са минерални горива, минерал-
ни масла и продукти от тяхната дестилация 
с дял от 29.7%; естествени или култивира-
ни перли, скъпоценни или полускъпоценни 
камъни и благородни метали с дял от изно-
са в размер на 15.1%; други стоки по комби-
нираната номенклатура с принос от 14.5%; 
електрически машини и апарати, апарати за 
запис и възпроизвеждане на звук и телеви-
зионни изображения с дял от 9.7%; и ядре-
ни реактори, котли, машини и апарати, кои-
то съставляват 5.9% от общия износ.

Петте продуктови групи с най-голям 
дял във вноса на ОАЕ от България (Фигу-
ра 6) са електрическите машини и апарати, 
апарати за запис и възпроизвеждане на звук 
и телевизионни изображения; ядрени реак-
тори, котли, машини и апарати; мебели; тю-
тюн и обработени заместители на тютюна; 

и облекла и допълнения за облеклата. Елек-
трическите машини се открояват с дял от 
27.1% от целия внос и ръст за периода от 
над 605%. Продуктите с основен дял в тази 
продуктова група са автоматични предпа-
зители, които представляват 7.8% от общия 
внос. Най-големите износители на автома-
тични предпазители са Франция, Германия, 
Испания, Швейцария и Унгария. Наблюда-
ва се и друга тенденция – на огромен спад 
на вноса на тютюневи изделия от България 
в Емиратите – с почти 95%.

Фиг. 6. Топ 5 внасяни продукти  (2019, 
% от общия внос на ОАЕ от България)

Източник: изчисления на автора по 
данни на ITC

Износът от ОАЕ за България е съставен 
в основните пет продуктови групи от алуми-
ний и алуминиеви изделия; ядрени реакто-
ри, котли, машини и апарати; автомобилни 
превозни средства; тютюн; етерични масла и 
резиноиди (Фигура 7). Алуминиевите спла-
ви заемат 42% от износа през 2019 г. и ръст 
от началото на наблюдавания период със за-
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бележителните близо 15 000%. Автомобил-
ните превозни средства също увеличават с 
голям темп дяла от износа с близо 1000% , 
и по-конкретно износът на автомобилните 
превозни средства с работен обем над 1 500 
cm3 през 2018 г. възлиза на 2.35 млн. евро. 
Сред основните доставчици на България на 
алуминиеви сплави са Русия, Гърция, Тур-
ция и Румъния, а ОАЕ се явява на пето мяс-
то като доставчик. Германия, Италия, Вели-
кобритания са трите най-големи доставчици 
на автомобилните превозни средства. 

По отношение стоковата група на елек-
трическите машини и апарати, които ОАЕ вна-
ся от България, страната е на 35-то място като 
източник на внос на ОАЕ. Основни доставчи-
ци се явяват Китай, Виетнам, Индия и САЩ. 
Имайки предвид че вносът на ОАЕ през 2019 
г. от света е почти 33 млрд. евро, а България 
е износител за над 3 млрд. евро, съществува 
потенциал за развитие на стокообмена между 
двете страни за тази стокова група. 

На ниво продукт при машините и ус-
тройства за пакетиране и опаковане на сто-
ки, които са водещият продукт на внос от 
България, единствено Италия и Германия 
изпреварват България по внос, като Герма-
ния внася същия обем от продукта. Тъй като 
Емиратите внасят от този вид продукти за 
близо 97 млн. евро от света, потенциалът на 
България за разширяване на доставките си е 
голям. Вторият най-внасян продукт в ОАЕ 
от България са автоматичните предпазите-
ли. България се явява на девето място като 
доставчик, а Италия, Франция, Румъния и 
Китай са най-големите доставчици сред ос-
емте преди България. Тук отново съществу-
ва потенциал при износ на България в обем 
от 105 млн. евро и внос от страна на ОАЕ в 
обеми от 250 млн. евро (през 2019 г. вносът 
от България е на стойност 11.5 млн. евро).

Интересно е да се отбележи, че продук-
товата група с най-голям дял в износа на 
ОАЕ са минералните горива, минерални мас-
ла и продукти от тяхната дестилация, което 
съвпада с най-внасяната продуктова група 
от България. Двете държави не са търговски 
партньори по отношение на тази продуктова 
група. Основен доставчик за България е Ру-

сия. Електрическите машини и апарати, как-
то и ядрените реактори, котли, машини и апа-
рати са четвъртата и съответно петата група 
по износ от ОАЕ, като същите се явяват вто-
ра и трета продуктова група по внос в Бълга-
рия. Петият по износ продукт от ОАЕ – теле-
фони за клетъчни или други безжични мрежи 
е сред продуктите от втората продуктова гру-
па по внос в България. Доставчици на проду-
кта за България са Словакия, Чехия, Нидер-
ландия, Унгария и Китай.

Фиг. 7. Топ 5 изнасяни продукти (2019, % 
от общия износ на ОАЕ за България)

Източник: изчисления на автора
по данни на ITC

България изнася на първо място продук-
това група електрически машини и апара-
ти, апарати за записване и възпроизвеждане 
на звук и видео изображение, което се явя-
ва втората продуктова група по внос в ОАЕ. 
В топ продуктови групи на износа на Бъл-
гария влизат и минералните горива, масла и 
продукти, ядрени реактори, котли, машини и 
апарати (които са на трето място по внос в 
Емиратите), мед и изделия от мед, житни рас-
тения. България също така е износител и на 
леки нефтени масла и препарати (втори про-
дукт по износ) с обем над 1 млрд. евро, като 
това е петият най-внасян продукт от Емира-
тите с обем от над 10 млрд. евро за 2019 г., 
макар източниците на внос да са доминирани 
от Индия, Бахрейн, Кувейт, Саудитска Ара-
бия и Ирак. Към момента сред дестинации-
те за износ на този продукт от България са 
Тунис, Египет, Гибралтар, Украйна и Гърция.

Прави впечатление, че и вносът, и из-
носът са относително диверсифицирани – 
ОАЕ внася от България над 1700 продукта, 
като първите 5 от тях заемат дял от над 1/4, а 
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при износа този дял е още по-голям – малко 
под 1/2, от общо малко над 600 продукта. За 
съжаление, сериозна част от вноса е на су-
ровини и други стоки от първичния сектор 
(над 60%), което значи, че въпреки положи-
телното от гледна точка на България търгов-
ско салдо, страната изнася за ОАЕ предимно 
стоки с ниска добавена стойност.

Заключение
„Концентрацията на външната търго-

вия с една държава или икономическа инте-
грационна организация, какъвто е случаят 
на България по отношение на Европейския 
съюз, предопределя зависимостта на ико-
номиката на страната от икономическото 
положение на страните партньори. Това от 
своя страна е свързано с висок риск от бър-
зо предаване на негативни икономически 
шокове и явления в България“ (ИИИ, 2016, 
с. 41). „Увеличаването на експорта и „отва-
рянето“ към нови потенциални пазари е до-
бра перспектива, която би довела до стаби-
лизиране на добрите позиции във външната 
търговия, особено в контекста на глобали-
зиращите се пазари и засилването на меж-
дународната конкуренция. Разширяването и 
задълбочаването на външнотърговските от-
ношения може да бъде както основен фак-
тор за използване на различни перспективи 
пред националното стопанство, така и ка-
тализатор за неговото развитие.“ (Marinov, 
2017). В тази връзка България трябва да 
търси възможности за продажба на проду-
кти не само в Европа, но и на други големи 
пазари (Гълъбова и др., 2016, стр. 119). Та-
кива пазари потенциално биха могли да бъ-
дат страните от Близкия изток и по-специ-
ално Обединените арабски емирства.

Отвореността на икономиката на ОАЕ е 
свързана и с развитието и растежа на ико-
номиката на страната, ръстът на БВП, на 
външнотърговските потоци. Растежът на из-
носа изпреварва този на вноса и това е свър-
зано с условията на търговия на страната и 
тяхното нарастване (подобряване) и поло-
жителни стойности. Търговското салдо е 
положително. Българската икономика също 
е изключително отворена и интегрирана, и 
външнотърговските й отношения с ОАЕ се 

развиват и търпят растеж. Въпреки че сто-
кообменът между Емиратите и България на-
раства през разглеждания период, той е не-
значителен поради редица фактори. Вносът 
от България като цяло преобладава над из-
носа, затова условията на търговия с Бъл-
гария са сравнително по-неблагоприятни в 
сравнение с общата търговия, която е в из-
ключително нарастващи стойности.

Анализът показва, че съществува нереа-
лизиран потенциал на търговските отноше-
ния между България и Обединените арабски 
емирства. Ясен знак за това е ниският про-
центен дял и на двете държави във вноса и 
износа на всяка една от тях. Освен това две-
те страни недвусмислено правят стъпки за 
развитието на икономическото и търговско 
сътрудничество помежду си както чрез ус-
тановяване на дипломатически отношения, 
така и чрез срещи на високо равнище между 
двете страни и обсъждания на възможност-
ите за развитие.

ОАЕ твърдо дефинират позицията си 
за диверсификация на индустриите, както 
и подпомагане на малките и средни пред-
приятия, и сътрудничеството между тях във 
всички сфери на икономиката. Затова стра-
ната има все по-отворена икономика.

България увеличава както износа, така 
и вноса си, като постепенно стопява между 
търговските потоци и съответно негативно-
то търговско салдо. Стремежът, разбира се, 
е то да придобие положителни стойности, 
затова се търсят непрекъснато нови възмож-
ности за подобряване растежа на износа.

Страните виждат възможност за задъл-
бочаване на отношенията не само във вза-
имната търговия, а и в инвестициите, ту-
ризма и селското стопанство. Поради тази 
причина се наблюдава и растеж на търгов-
ските отношения между двете държави.

Според статистиката и анализа ОАЕ и 
България могат още да засилят търговско-
то си партньорство по отношение на някои 
продуктови групи и продукти. Несъмнено 
е необходимо да се изследват и други про-
дуктови групи и продукти, които могат да 
допринесат за засилване на външнотъргов-
ските отношения между България и ОАЕ, 
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като например продукти на хранително-вку-
совата промишленост, медикаменти и дру-
ги. Между двете държави се подготвя Ме-
морандум за подкрепа на малкия и среден 
бизнес и се обсъжда Меморандум за сътруд-
ничество в туризма. Освен в търговията, ин-
вестициите, туризма и селското стопанство 
ОАЕ и България обсъждат потенциала за 
сътрудничество в сферата на иновациите и 
авиацията. Всичко това говори за засилва-
щи се отношения между двете страни, кои-
то могат да дадат нови възможности за раз-
витие и подобряване условията на търговия.

Растящият потенциал на Обединените 
арабски емирства и добрата правно-инсти-
туционална рамка, изградена от споразуме-
нията на ЕС, са всичко, от което има нужда, 
за да се реализира ефективна външнотъргов-
ска политика от страна на държавата. Тази 
политика трябва да се изразява най-вече в 
предоставянето на информационни услуги 
на износителите и амбициозни и постоянни 
действия за налагане на българските стоки 
на тези пазари.
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не (alignment: justified), единично междуредие (line spacing: single), 1-ви ред 1,25 см 
по-навътре, отстъп отляво и отдясно 1 см (indentation: left – 1 cm, right– 1 cm).

1.15. Следват два празни реда с формат шрифт Times New Roman, 12 pt, единично меж-
дуредие (line spacing: single).

1.16. На нов ред следват на английски език заглавието, имената на автора, институция-
та, електронният адрес, резюмето и ключовите думи със същото форматиране, както 
тези на български език.

1.17. На нова страница започва основният текст на публикацията. Препоръчително е ос-
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новният текст да включва увод, методология, описание на изследването и резултати-
те, заключение. Основният текст е с шрифт Times New Roman, размер 12 pt (normal), 
двустранно подравняване (alignment: justified), междуредие 1,5 реда (line spacing: 1,5 
lines), първи ред 1,25 см по-навътре (special: first line, by: 1,25 cm).

1.18. Заглавията не се отделят с празни редове и са форматирани с шрифт Times New 
Roman, размер 12 pt, получер (bold), двустранно подравняване (alignment: justified), 
междуредие 1,5 реда (line spacing: 1,5 lines), първи ред 1,25 см по-навътре (special: 
first line, by: 1,25 cm).

1.19. Подзаглавията не се отделят с празни редове и са форматирани с шрифт Times 
New Roman, размер 12 pt, получер-курсив (bold italic), двустранно подравняване 
(alignment: justified), междуредие 1,5 реда (line spacing: 1,5 lines), първи ред 1,25 см 
по-навътре (special: first line, by: 1,25 cm).

1.20. Таблиците и фигурите се номерират с последователни арабски цифри. Номерацията 
и заглавието на таблиците се дава над тях, а номерацията и заглавието на фигурите 
– под тях, с шрифт Times New Roman, размер 12 pt (normal), центрирано (alignment: 
centered), междуредие 1,5 реда (line spacing: 1,5 lines). 

1.21. Таблиците и фигурите задължително са на езика на ръкописа. Препоръчително е 
таблиците и фигурите да се поставят във формат, позволяващ редакция.

1.22. Задължително се посочват източници на таблиците и фигурите, които се дават под 
тях, с шрифт Times New Roman, размер 11 pt (normal), междуредие 1,5 реда (line 
spacing: 1,5 lines), първи ред 1,25 см по-навътре (special: first line, by: 1,25 cm).

1.23. Формулите се номерират отдясно с арабски цифри в скоби и се представят с фор-
мат Times New Roman, размер 12 pt, курсив (italic), центрирано (alignment: centered), 
междуредие 1,5 реда (line spacing: 1,5 lines).

1.24. Бележки под линия се допускат само в краен случай като обяснение на основния 
текст. Те следва да се задават като бележки под линия на съответната страница 
(footnote), номерирани с последователни арабски цифри, и с форматиране Times New 
Roman, размер 10 pt (normal), двустранно подравнено (alignment: justified), единично 
междуредие (line spacing: single).

1.25. Всички интернет адреси в текста и списъка с цитирана литература се изписват с 
черен шрифт (font color: black), без подчертаване (not underline).

2. При цитиране се използва Харвардската система за цитиране. При цитиране в текста 
на публикации от други автори да се спазват следните правила: 

2.1. Когато се цитира конкретен текст от чужда публикация, да се посочват страниците: 
Маринов (2015, с. 103) твърди, че „…“. 

2.2. Без посочване на конкретен текст е само: Маринов (2015) потвърждава тезата за на-
личието на връзка… 

2.3. Когато името на автора не е посочено директно в текста, то се поставя в скоби заедно 
с годината на публикацията: Този проблем е вече изследван (Кругман и др., 1997). 

2.4. Когато в едно изречение са посочени повече от един автор, те се цитират: Viner (1950) 
и Balassa (1961) също доказват, че… 

2.5. При повече от една публикация по темата от даден автор позоваването е: Както предла-
га Balassa (1961; 1965)… или По-нови изследвания (Thaller, 2014; 2017) показват, че… 

2.6. Ако се използват няколко публикации от един автор в една и съща година, след го-
дината се добавя малка буква а, в, с и т.н.: Предходно изследване на Porter (1990а) 
показва, че…, но по-късно изследване отново от Porter (1990в) разширява това твър-
дение с нови аспекти. 

2.7. При цитиране на вторични източници форматът е: Изследване на Viner (1950, цити-
рано в Маринов (1999, с. 120) показва, че…

https://web.archive.org/web/20120320163045/http:/www.marsdenshs.eq.edu.au/forms/Study%20Skills/harvard_6.pdf
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2.8. При цитиране на интернет източници форматът е: 
• посочва се автора, както е описан в списъка с използваните източници, и годината: 

Според скорошна публикация в специализирано издание (Financial times, 2018); 
• ако не може да се определи автор, се посочва името на публикацията (може и в съ-

кратен вариант) и годината: Според скорошна публикация в специализирано издание 
(Merkel meets Macron demand for eurozone budget, 2017); 

• ако не може да идентифицира нито автор, нито заглавие се посочва адрес/URL: Спо-
ред скорошна публикация в специализирано издание (https://ft.com/content/89c1b706-
73df-11e8-b6ad-3823e4384287).

3. Списъкът с цитираните източници се дава след основния текст без номериране. 
Над него се изписва „Използвани източници“, с форматиране като заглавие (т. 13.8). 
Форматирането на самия списък е като това на основния текст (т. 13.7).

4. Подреждането в списъка с цитирани източници е по азбучен ред на фамилиите на 
авторите. Поредността на публикациите от един автор се отбелязва чрез добавяне на 
малки букви а, в, с и т.н. след годината на публикуване.

5. Източници на кирилица се изписват първо по правилата на Закона за транслитера-
цията, след което в квадратни скоби на кирилица (виж примерите по-долу). За тран-
слитериране може да се използва този инструмент: https://slovored.com/transliteration/.

6. При съставяне на списъка с цитираните източници се използва Харвардската сис-
тема за цитиране: 

6.1. За книги и монографии: Автор (и), инициал. Година. Заглавие. Издание. Място на 
публикуване: Издател. 

• Porter, M. (1990). The Competitive Аdvantage of Nations. New York: The Free Press. 
• Post, J., A. Lawrence and J. Weber. (1999). Business and Society. 9th ed. Irwin/McGraw – Hill. 
1..1. Georgiev, I. (1999). Osnovi na investiraneto. Sofia: Universitetsko izdatelstvo „Stopanstvo“[-

Георгиев, И. (1999). Основи на инвестирането. София: Университетско издателство 
„Стопанство“]. 

6.2. За статии: Автор (и), инициал. Година. Заглавие. – Списание, брой (том), страници.
• Farrell, J. and C. Shapiro. (2008). How Strong Are Weak Patents? - American Economic 

Review, 98(4), pp. 1347-1369. 
• Dinkov, D. (2011). Virtualnite obshtnosti v postmodernia svyat. - Ikonomicheski alternativi, 

№ 4, s. 3-18. [Динков, Д. (2011). Виртуалните общности в постмодерния свят. - Ико-
номически алтернативи, № 4, с. 3-18.]

6.3. При посочване на автор от колективна публикация или доклад от сборник: Автор 
(и), инициал. Година. Заглавие. В: Заглавие на книгата. Място на публикуване: 
Издател., страници.

• Friedman, M., (1991). The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, 
in J. Bower (ed.), The Craft of General Management. Boston: Harvard Business School 
Publications, 287-296. 

• Nikolova, I. (2015). Razvitie na vanshnata targovia na Bulgaria sled 1989 g. V: Ikonomikata 
v promenyashtia se svyat: natsionalni, regionalni i globalni izmerenia – Sbornik dokladi 
ot mezhdunarodna nauchna konferentsia, tom 1, Varna: Izd. Nauka i izkustvo, s. 69-75. 
[Николова, И. (2015). Развитие на външната търговия на България след 1989 г. В: 
Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения 
– Сборник доклади от международна научна конференция, том 1, Варна: Изд. Нау-
ка и изкуство, с. 69-75.]

6.4. За електронни източници. Ако източникът е уеб сайт, информацията се подрежда, 
както следва: източник, година, заглавие на документа или страницата, Наличен в: 
адрес/ URL, дата на последно влизане на потребителя. 

https://ft.com/content/89c1b706-73df-11e8-b6ad-3823e4384287
https://ft.com/content/89c1b706-73df-11e8-b6ad-3823e4384287
 https://slovored.com/transliteration/.
https://web.archive.org/web/20120320163045/http:/www.marsdenshs.eq.edu.au/forms/Study%20Skills/harvard_6.pdf
https://web.archive.org/web/20120320163045/http:/www.marsdenshs.eq.edu.au/forms/Study%20Skills/harvard_6.pdf
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• American Economic Association, (2018). JEL Classification Codes Guide, достъпен на: 
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php, последно посетен на 15.05.2019.

• Eurostat, EU trade since 1988 by SITC database (DS-018995), достъпен на: http://ec.europa.
eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database, последно посетен на 2.05.2019.

7. За всички непосочени случаи се използва Харвардската система за цитиране:  
https://web.archive.org/web/20120320163045/http://www.marsdenshs.eq.edu.au/forms/
Study%20Skills/harvard_6.pdf.

8. Ръкописите, които не отговарят на посочените в т. 1 до т. 7 изисквания, се връ-
щат на авторите за преработване.

 

TO THE AUTHORS AND READERS
OF ECONOMICS AND BUSINESS YEARBOOK

The Economics and Business Yearbook of Department “Economics” at NBU is an annual 
peer-reviewed scientific publication, indexed in REPEC and CEEOL, and included in the Nation-
al reference list of contemporary Bulgarian scientific publications with scientific review of the 
Bulgarian National Centre for Information and Documentation. 

The Economics and Business Yearbook has ISSN 2534-9651. 
The Economics and Business Yearbook of Department “Economics” at NBU makes publicly 

available some of the best contemporary theoretical, methodological and applied research in the 
field of Economics and Business. Results of scientific and applied research (articles, papers and 
scientific reviews) in the field of Economics and Business are published in the Yearbook. The 
Yearbook also allows the publication of reviews and opinions for academic positions and scien-
tific degrees competitions, as well as reviews on scientific publications in the field of Economics 
and Business. 

The authors could be Bulgarian and international researchers, lecturers, Ph.D. and university 
students, as well as practitioners. 

The Yearbook publishes manuscripts in Bulgarian and English. 
The authors pay no publication fees and do not receive any royalties. 
The manuscripts should be submitted complete. The authors are responsible for the contents 

of the manuscripts, their originality, the opinions in them, as well as for the language, style and 
the technical layout.

Manuscripts should be submitted to Department “Economics” at NBU every year until Sep-
tember 1st at the Yearbook’s e-mail: ecb.yearbook@gmail.com.

All manuscripts are double blind reviewed by the Editorial Board presided by Assoc. Prof. 
Dr. Reneta Dimitrova (NBU) and with members Prof. Dr. Sabina Rakarova (NBU), Prov. Dr. 
Ivanka Daneva (NBU), Assoc. Prof. Dr. Nadezhda Dimova (NBU), Assoc. Prof. Dr. Ivan Boevski 
(NBU), Assoc. Prof. Dr. Stefan Stefanov (NBU), Assoc. Prof. Dr. Stanislava Georgieva (NBU), 
Assoc. Prof. Dr. Eduard Marinov (NBU), Assoc. Prof. Dr. Irena Nikolova (NBU), Prof. Dr.Ec.
Sc. Andras Inotai (Institute for World Economics, Hungary), Prof. Dr. Gunnar Prause (Wismar 
Business School, Germany), Prof. Dr. Juhani Laurinkari (University of Eastern Finland), Prof. Dr. 
Irina Kapustina (Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Russia), Assoc. Prof. Dr. 
Plamen Patev (I Shou University, Kaohsiung, Taiwan).

The decision for publication, revision or rejection of the manuscript is taken by the Editorial 
Board, which informs the author about it. 

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
 http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database
 http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database
https://web.archive.org/web/20120320163045/http://www.marsdenshs.eq.edu.au/forms/Study%20Skills/harvard_6.pdf
https://web.archive.org/web/20120320163045/http://www.marsdenshs.eq.edu.au/forms/Study%20Skills/harvard_6.pdf
mailto:ecb.yearbook@gmail.com
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The organization of the publishing of the Yearbook is carried out by the Scientific Editor – 
Assoc. Prof. Dr. Reneta Dimitrova, and the Technical Editor – Assoc.  Prof. Dr. Eduard Marinov.

The Economics and Business Yearbook of Department “Economics” at NBU is published 
before December 31st every year. 

All submitted manuscripts should be original and should not be published or submitted for 
publishing elsewhere. All manuscripts are subject to a machine originality check. The acceptance 
to be published means that the copyright of the manuscript is transferred to the Yearbook. The 
publication or parts of it may not be published in other editions without the written permission of 
the Editorial Board. 

The Economics and Business Yearbook of Department “Economics” at NBU is disseminated 
among universities and scientific institutions in Bulgaria that carry out research and educate Ph.D. 
and university students in the fields of Economics and Business. 

The Yearbook is submitted to the National Library “St. St. Cyril and Methodius” and to the 
Library of NBU and is electronically published at the website of Department “Economics” at 
NBU at https://economics.nbu.bg/bg/publikacii. 

1. Technical requirements:
1.1. Manuscripts are submitted in MS Word 97-2003 or newer.
1.2. Page size is А4, al margins are 2,5 cm (page setup – margins: top, bottom, left, right). The 

options different first page and different odd and even pages (page setup – layout) should 
be checked.

1.3. „Годишник Икономика и бизнес / Еconomy and Business Yearbook“, Year, ISSN 2534-
9651 (online), number of pages in manuscript, DOI are written in the first page header with 
font Times New Roman, 10 pt., bold, alignment: right, line spacing: single.

1.4. The name and surname of the author is given in even pages header with font Times New 
Roman, 10 pt. (normal), alignment: centered, line spacing: single. 

1.5. The title of the manuscript is given in odd pages header with font Times New Roman, 10 
pt. (normal), alignment: centered, line spacing: single.

1.6. Page numbers are inserted with font Times New Roman, 11 pt. (normal), alignment: cen-
tered, line spacing: single.

1.7. Manuscript title is All caps, font Times New Roman, 18 pt., bold, alignment: centered, line 
spacing: single. The title should not contain abbreviations. 

1.8. An empty line is left after the title formatted with font Times New Roman, 12 pt., line spac-
ing: single.

1.9. On the next line the academic title, the scientific degree, the author‘s name and surname 
(in English) are written with font Times New Roman, 12 pt., bold, alignment: right, line 
spacing: 1,5 lines.

1.10. On the next line the author’s affiliation (in English) is given with font Times New Roman, 
12 pt., italic, alignment: right, line spacing: 1,5 lines.

1.11. On the next line the author’s e-mail is written with font Times New Roman, 12 pt. (nor-
mal), alignment: right, line spacing: 1,5 lines.

1.12. Two empty lines follow formatted with font Times New Roman, 12 pt., line spacing: single.
1.13. On the next line is the abstract (in English) with font Times New Roman, 11 pt. (normal), 

alignment: justified, line spacing: single, special: first line, by: 1,25 cm, indentation: left 
– 1 cm, right– 1 cm. The abstract starts with the word “Abstract:”, bold, and should not 
exceed 100 words. 

1.14. After an empty line (formatted as the abstract) are given up to 5 keywords with font Times 
New Roman, 11 pt., bold, alignment: justified, line spacing: single, special: first line, by: 
1,25 cm, indentation: left – 1 cm, right– 1 cm.

https://economics.nbu.bg/bg/publikacii. 
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1.15. Two empty lines follow formatted with font Times New Roman, 12 pt., line spacing: single.
1.16. On a new line follow the title, author’s name, affiliation, e-mail, abstract and keywords in 

Bulgarian, formatted the same way as in English.
1.17. The main text of the manuscript starts on a new page. It is recommended that the main 

text includes an introduction, methodology, description of the study and the results and a 
conclusion. The main text is formatted with font Times New Roman, 12 pt. (normal), align-
ment: justified, line spacing: 1,5 lines, special: first line, by: 1,25 cm.

1.18. Headings are not separated by blank lines and are formatted in Times New Roman, 12 pt., 
bold, alignment: justified, line spacing: 1,5 lines, special: first line, by: 1,25 cm.

1.19. Subheadings are not separated by blank lines and are formatted in Times New Roman, 12 pt., 
bold-italic, alignment: justified, line spacing: 1,5 lines, special: first line, by: 1,25 cm.

1.20. Tables and figures are numbered in consecutive Arabic numbers. The number and title of 
the tables are given above them, and the number and title of the figures – below them with 
font Times New Roman, 12 pt. (normal), alignment: centered, line spacing: 1,5 lines. 

1.21. Tables and figures must be in the language of the manuscript. It is recommended that the 
tables and figures are given in a format that allows editing. 

1.22. The source for tables and figures must be indicated below them with font Times New Ro-
man, 11 pt. (normal), line spacing: 1,5 lines, special: first line, by: 1,25 cm.

1.23. Formulae are numbered on the right with Arabic numerals in parentheses and are formatted 
with font Times New Roman, 12 pt., italic, alignment: centered, line spacing: 1,5 lines.

1.24. Footnotes are only allowed as an exception to give an explanation of the main text. They 
should be footnotes, numbered consecutively in Arabic numerals and formatted with font 
Times New Roman, 10 pt. (normal), alignment: justified, line spacing: single.

1.25. All the URLs in the text and the list of references are written in font color: black, without 
underline.

2. The Harvard Referencing Style is used for referencing. When referring to other authors in 
the main text the following rules should be observed: 

2.1. When a specific text from another author is cited, the pages shul be noted: Marinov (2015, 
p. 103) claims that „…“. 

2.2. When no specific text is cited, it should be: Marinov (2015) confirms the thesis that a rela-
tion exists… 

2.3. When the name of the author is not directly mentioned in the text, it is put in parentheses to-
gether with the ear of publication: This issue has already been studied (Krugman et al., 1997). 

2.4. When more than one author is cited in a single sentence, they are consequently mentioned: 
Viner (1950) and Balassa (1961) also prove that… 

2.5. When more than one publication of one author is referred, the citing is: As proposed by 
Balassa (1961; 1965)… or More recent studies (Thaller, 2014; 2017) show that… 

2.6. If more than one publication of a single author with the same publication year are used, af-
ter the year lowercase letters a, b, c, and so forth are added: An earlier study Porter (1990а) 
shows, that…, while later research by Porter (1990в) broadens this argument. 

2.7. When referring to secondary sources, the format is: A study by Viner (1950), cited by Ma-
rinov (1999, p. 120) shows that…

2.8. When referring to websites and other electronic sources: 
• the author and year of publication as given in the List of references: According to a recent 

publication in a specialized journal (Financial times, 2018); 
• if no author could be defined, the title (might be shortened) and year of publication are 

given: According to a recent publication in a specialized journal (Merkel meets Macron 
demand for Eurozone budget, 2017); 

• if neither an author, nor a title could be identified, the URL is given: According to a re-

https://web.archive.org/web/20120320163045/http:/www.marsdenshs.eq.edu.au/forms/Study%20Skills/harvard_6.pdf
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cent publication in a specialized journal (https://ft.com/content/89c1b706-73df-11e8-b6ad-
3823e4384287).

3. The list of references follows the main text. It should not be numbered. The list is entitled 
“References” formatted as a heading (p. 13.8). The list itself is formatted as the main text 
(p. 13.7).

4. The list of references should be sorted alphabetically by the surname of authors. The order 
of publications by one author is marked by the addition of lowercase letters a, b, c, and so 
forth after the year of publication. 

5. Еach Cyrillic reference is given written according to the Bulgarian Transliteration Law, 
after which in parentheses – in Cyrillic (see the examples bellow). This tool could be used 
for transliteration: https://slovored.com/transliteration/. 

6. The Harvard Referencing Style is used for compiling the list of references: 
6.1. For books: Author(s), Initial. (Year). Title. Edition number. Place of publication: Publisher. 
• Porter, M. (1990). The Competitive Аdvantage of Nations. New York: The Free Press. 
• Post, J., A. Lawrence and J. Weber. (1999). Business and Society. 9th ed. Irwin/McGraw – Hill. 
1..1. Georgiev, I. (1999). Osnovi na investiraneto. Sofia: Universitetsko izdatelstvo „Sto-
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