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ИНВЕСТИРАНЕ В КРАТКОСРОЧНИ АКТИВИ 

 
Ани Станкова 

 

Специалност “Стопанско управление“, трети курс 

 

 

            Краткотрайните материални активи участват еднократно в производствения 

процес, като се изразходват в един производствен цикъл и пренасят цялата си стойност 

върху новопроизведената продукция. Краткотрайните активи имат срок на ползване по 

малък от година и са обект на различни операции в дейността на предприятието като 

инвентаризация, оценка и други.Крактотрайните активи са известни  като текущи 

активи. 

При изследване на движението на оборотния капитал се вижда, че 

предприятията работят с материални ценности не само в сферата на производството, но 

и в сферата обръщението под формата на готова продукция, пари и вземания. Чрез 

ефективното управление на оборотния капитал се повишава обращаемостта на 

краткотрайните активи, повишава се рентабилността, понижават се разходите. 

При стойностната оценка на краткотрайните активи се използват следните 3 

групи стойностни оценки: 

Цена на придобиване – тя включва покупната цена и всички разходи за 

доставка, транспорт, съхранение, мита, митнически и държавни такси. По цена на 

придобиване се оценяват материалите, закупените стоки и доставения продукция.  

Себестойност – продукцията произведена в предприятието се отчита текущо по 

себестойност. То се формира въз основа на основните производствени разходи. Тук не 

се включват финансовите и извънредните разходи. По себестойност се отчита 

произведената продукция, незавършеното производство и разходите за бъдещи 

периоди. 

Справедлива цена -  е сумата за която 1 актив може да бъде заменен при пряка 

сделка между информирани и желаещи осъществяването на сделката продавач и 

купувач. Тя има 3 разновидности – продажна цена, борсова цена, пазарна цена. 

           В краткосрочните активи също както и в дългосрочните се налага сключването 

на инвестиции с разновиден характер. 

          Инвестициите могат да се разграничат на: 

- инвестиции за разширяване на производството 



- инвестиции за обновяване на производството 

- инвестиции в интелектуалния капитал  

- инвестиции за осъществяване на нововъведения 

- инвестиции за възстановяване на изразходвания капитал 

           Инвестициите биват още: 

- брутни инвестиции – изразяват съвкупността от капиталови разходи, които се 

извършват за опредлен период от време 

- нетоинвестиции – изразяват величината на чистото количество капиталови 

стоки, придобивани в предприятието за опредлен период 

           Цел на всяка инвестиция е създаването на актив – доход или печалба, която ще се 

създаде в бъдеще. 

           Състав на краткотрайните активи: 

            1. Краткотрайни материални активи: 

             а) материали – суровини и основни материали, купени полуфабрикати, 

спомагателни материали, горива и други; 

             б) продукция и стоки – готова продукция в складовете; 

             в) биологични  активи; 

  г) незавършено производство. 

 2. Краткосрочни вземания – това са парични средства на предприятието в други 

фирми от продадени стоки или извършени услуги със срок на получаване до една 

година. Тук се включват вземанията от съучастие в дейността на друго предприятие,  

вземанията от продажби, вземанията от предоставени заеми, данъци за възстановяване. 

 3. Краткосрочни инвестиции – включва в себе си преди всичко акции, 

облигации, съкровищни бонове, които фирмата е придобила в свързани 

предприятия,средства, вложени в благородни метали или скъпоценни камъни,акции и 

облигации. Основната цел на тези активи е подобряване финансовото състояние на 

фирмата. 

 4. Парични средства – това са средства в левове и валута,които фирмата 

разполага в брой, в банкови сметки, в блокирани парични средства. 

 5. Разходи за бъдещи периоди – включва средства,вложени през отчетния 

период, но резултатите се очакват в бъдеще от тях.  

Пример  за краткотрайни активи е влагането на парични средства от фирмата в 

материални запаси. Инвестираният в краткотрайните активи на фирмата капитал, чийто 

източници са собственият й капитал и дългосрочните заеми, е нейният нетен оборотен 



капитал (НОК). Той представлява тази част от наличните краткотрайни активи, която 

не се финансира с текущите задължения. 

За да разполага предприятието с достатъчно сигурен нетен оборотен капитал,е 

необходимо той да бъде положителна величина. Ако е отрицателна величина, това 

означава,че натрупаните краткосрочни средства са били използвани за инвестиране в 

дълготрайни активи. Това обаче крие определен риск, тъй като след изтичане на 

сроковете за погасяване на текущите задължения предприятието може да няма 

свободни средства. От друга страна големият излишък от нетен оборотен капитал не 

следва да се оценява позитивно, тъй като това означа, че този капитал не се използва 

достатъчно ефективно. Ако нетния оборотен капитал се раздели на общата сума от 

активи, се получават допълнителни доказателства за състоянието на ликвидността на 

предприятието към определен момент. 

 

Средствата на фирмата, вложени в краткотрайни активи, не създават доход,а са 

условие за непрекъснатост на дейността й. С колкото по-малко краткотрайните активи 

фирмата осъществява дейността си, толкова по-малък е обездвиженият й капитал. 

Важното е резултатите от използването на краткотрайни активи да нарастват. 

Изпреварващото нарастване на паричните постъпления от продажби на фирмата над 

нарастването на стойността на КА, с които са постигнати тези продажби,гарантира 

такива резултати. При намаление на НОК намалява и общата потребност на капитал 

във фирмата. Намаляват краткосрочните задължения на фирмата и се увеличава 

ликвидността й. 

 

            Стоките са краткотрайни материални активи, които са обект на покупки и 

продажби. Те могат да бъдат в складовете, в обектите за продажба на дребно, на 

отговорно пазене, на консигнация и на лагеруване. Могат да бъдат и обект на 

преработка, дообработка и сортировка 

           Материалните запаси обхващат закупените и предназначените за продажба 

стоки, включително стоките, закупени от търговци на дребно и предназначени за 

продажба, или земя и друга собственост за продажба.Материалните запаси обхващат 

също така и напълно завършената продукция или продукция,която е в процес на 

производство в предприятието и включват и материали,и запаси предназначени да се 

използват в процеса на производство. В случай на предоставяне на услуги 



материалните запаси включват разходи за услугите,за които предприятието все още не 

е признало свързаните с тях приходи. 

Материалните запаси са активи които са: 

а) държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност 

б) намиращи се в процес на производството за такава продажба 

в) под формата на материали или запаси,които се изразходват в производствения 

процес или при предоставянето на услуги. 

            Разходите за закупуване на материалните запаси съставляват сборът от 

покупната цена, вносните мита и други данъци (различни от тези, които впоследствие 

предприятието може да си възстановява от данъчните власти),транспортните разходи и 

други,които могат директно да се припишат на придобиването на стоките,материалите 

и услугите. Търговските отстъпки,рабати и други подобни компоненти се приспадат 

при определяне на покупната стойност.Покупната стойност може да включва валутни 

разлики, директно отнасящи се до придобиването на материални запаси, ако те са 

фактурирани във валута.  

            Ускоряването на обръщаемостта на краткотрайните активи и повишаване 

ефективността от тяхното използване в голяма степен зависят от оптимизиране 

управлението на различните видове материални запаси.Към материалните запаси се 

отнасят материалите, стоките, продукцията, незавършеното производство, младите 

животни и животните за угояване. Материалните запаси се делят на текущи, 

гаранционни, подготвителни и сезонни. 

- Текущият запас осигурява нормално протичане на производствения процес в 

интервала между две поредни доставки. Размерът му зависи от разхода на 

материал от определен вид за едно денонощие и броят на дните между две 

доставки. 

- Гаранционният запас осигурява непрекъснатостта на производствения процес 

при внезапни задръжки или прекъсвания на поредните доставки. Размерът му 

зависи от разстоянието между предприятието потребител и доставчика, от 

точността на изпълнение на плана за доставките и др. 

- Подготвителен запас се предвижда само в случаите, когато технологията 

изисква предварителна подготовка на суровините и материалите. 

- Сезонен запас се формира,ако производството или доставката на материалните 

запаси има сезонен характер. 



 

           Скоростта на обръщането на оборотния капитал се измерва с времето, през което 

той преминава от парична форма през трите стадия на производствено стопанския 

процес и отново се връща в изходната парична форма. Използват се различни начини за 

ускоряване на обръщаемостта на краткотрайните активи. Най-често прилаганите са: 

           - подобряване организацията на материално техническото снабдяване, 

използване на по близки източници на стоково материални ценности, по евтин 

транспорт и др. 

 - своевременно ликвидиране на залежалите и свръхнормативни суровини и 

материали; 

- съкращаване продължителността на производствения цикъл; 

- своевременно опаковане, комплектоване на готовата продукция. 

          Обръщаемостта на краткотрайните активи се измерва с показателите: 

времетраене на един оборот в дни; борй на оборотите за определен период; коефициент 

на заетост на краткотрайните активи. 

          Показателите, характеризиращи обръщаемостта на краткотрайните активи са: 

Дни на обръщаемост – продължителност в дни на един оборот. Показател, 

характеризиращ времето за обръщане на краткотрайните активи. 

Коефициент на обръщаемост – показател, за скоростта на обръщане на краткотрайните 

активи. 

Коефициент на заетост ( натовареност ) – сума на краткотрайните активи, 

обслужели един лев оборот. Показател за ангажираността на краткотрайните активи, 

падащи се на 1лв прходи. 

Дни на обръщаемост ( Продължителност в дни на един оборот ) 

КАср = средната наличност на краткотрайните активи 

Д = дните в периода ( за месец – 30 дни, за тримесечие – 90дни, за година – 360 дни ) 

Продажби =  нетният размер на приходите от продажби, т.е. сумата на оборота 

Коефициент на обръщаемост  

Ко = Продажби/КАср 

КАср = Средна наличност от краткотрайни активи – определя се като средна 

хронологична величина, по-точната величина от средната аритметична, която също се 

използва. 

Продажби = сумата на оборота 



Този показател измерва броя обороти на краткотрайните активи за определен 

период ( обикновено една година ), както и обемът на продажбите, реализиран с един 

лев кракотрайни активи. 

 

За анализа на краткотрайните активи във връзка с обръщаемостта и 

ликвидността са използвани данните от консолидираните финансовите отчети на 

„Девин” АД за 2009 и 2010 г. 

 

Таблица 1           хил.лв 

  
2009 г. отн.дял 2010 г. отн.дял 

изменение 

хил.лв отн.дял 

1.Материални 

запаси 6,969 49,88 5,504 42,07951 -1,465 -7,80 

2.Търговски и 

други вземания 5,911 42,31 6,580 50,31 0,669 8,00 

3.Предплащания за 

текущи активи 0,172 1,23 0,092 0,70 -0,08 -0,53 

4.Парични 

средства и 

евиваленти 0,920 6,58 0,904 6,91 -0,016 0,33 

 

Прави впечатление голямото намаление на материалните запаси в абсолютно 

изражение – с 1,465 хил.лв, което представлява намаление с 7,8% спрямо предходната 

година. По принцип намалението на материалните запаси е признак за свиване на 

производството и както се вижда съществува намаление в абсолютно изражение на 

всички краткотрайни активи с изключение на вземанията. Това представлява осебено 

негативна тенденция, тъй като по-голямата част на текущите активи, през 2009г., т.е. 

50% от тях, представляват вземания и това е признак за силно нарушената структура на 

краткотрайните активи. За производствено предприятие, каквото е „Девин” АД е 

нормално материалните запаси да имат най-голям относителен дял. Това също така 

показва задлъжнялостта на отделни предприятия към „Девин” АД и възможността част 

от тези вземания да се окажат несъбираеми. При паричните средства се наблюдава 

абсолютно намаление през 2009г., но слабо процентно увеличение с 0,33% спрямо 

2008г., което означава, че значението на ликвидните парични средства и еквиваленти е 

останало на приблизително същото ниво, като леко се е увеличило. 

Таблица  2      

Показател (хил.лв.) 2009г. 2010г. Изменение 



1. Краткотрайни активи 

13,972 13,080 

абсолютно отн.дял(%) 

-0,892 -6,38 

2. Краткотрайни 

задължения 
10,669 14,243 3,574 33,50 

1. НОК 3,24 -1,163 -4,403 -135,90 

2. БОК 13,972 13,08 -0,892 -6,38 

3. КФКА 0,232 -0,089 -0,321 -138,343 

4. Коеф.на фин. 

маневреност 
0,108 -0,039 -0,147 

  

5. Средна наличност на 

вземанията 

5,243 6,246 1,003 19,121 

6. Период на събиране 

вземанията 
27,537 33,780 6,243 22,671 

 

Като цяло краткотрайните активи през 2010 г. намаляват в сравнение с 2009 г. а 

текущите задължения се увеличват,като се наблюдава доста голямо процентно 

увеличение на текущите задължения – с около 33%. През 2010 г. при сравнение с 2009г. 

се наблюда намаление с повече от 135% на нетния оборотен капитал. Брутният 

оборотен капитал търпи намаление с 6,82%. Отрицателният НОК през 20010 и 

голямото му намаление спрямо 2009г. показва, че компанията през 2010 г. финансира 

част от дълготрайните си активи с краткосрочни задължения. Това е признак за 

неплатежоспсобност,тъй като дълготрайните активи са много бавно ликвидни и не е 

препоръчително да бъдат финансиране с текущи задължения, тъй като в един момент 

компанията може да се окаже в неплатежоспособност. 

През 2009 г. на всеки един лев краткотрайние активи собствени са 0,23, но през 

2010г. се наблюдава отрицателен коефициент на финансиране на краткотрайните 

активи и относително намаление с 0,32 което представлява изключително голямо 

влошаване на устойчивостта на дружеството.  

Коефициентът на финансова маневреност, който показва показва каква част от 

совствения капитал е въплатен в краткотрайните активи,през 2010 г.също е 

отрицателен. Отново се наблюдава понижение на показателя с 0,15.   

През 2010 г. се вижда,че съществува увеличение на средният период на 

вземанията с приблизително 18%, от 275 дни на 337 дни. Това като цяло представлява 

влошаване на събираемостта на вземанията.  

- Показатели на обръщаемостта на краткотрайните активи 



При анализа на обръщаемостта на краткотрайните активи са използвани данните 

от консолидираните финансовите отчети на “Девин” АД за 2009г. и 2010г. в хил.лв. 

                                             

Таблица 3     

  
2009 г. 2010 г. 

изменение 

абсолютно отн.дял 

1. Средна наличност КА 13,931 13,526 -0,405 -2,907 

2.Дни на обръщаемост 73,16702 

73,1574

5 -0,010   

3.Коеф. на обръщаемост 4,920 4,921 0,001   

4.Средна наличност ВЗ 7,531 9,201 1,671 22,183 

5.Коеф. на обръщаемост 

вземанията 9,102 7,234 -1,868    

6.Коеф. на заетост 0,203 0,203 0,000   

 

Наблюдава се намаляване на средната наличност на краткотрайните активи през 

2010г. спрямо 2009г.като абсолютна и относителна величина.Коефициентът на 

обръщаемост и продължителността в дни на един оборот търпят съвсем малки 

промени.При коефициентът на заетост няма никакви промени.От данните се вижда, че 

средната наличност на вземанията за 2010г.се е увеличила с 18%, но коефициентът на 

обръщаемост на вземанията е намалял с 1,8, което представлява негативна тенденция и 

показва същесвуващ риск за навременното събиране на вземанията.  

Също така може да определим ефекта от забавяне на обръщаемостта за 

2010г.чрез използване на показателя „Продължителност в дни на един оборот”. 

Изводът, който следва оттук е, че допълнително ангажираният капитал в 

резултат на забавяне на обръщаемостта е 2 000 лв. 

За да се установи влиянието на промените в нетните приходи от продажби за 

2010 г. и средната наличност на КА изчиляваме условна обръщаемост в дни на един 

оборот  – при средна наличност на краткотрайните активи от 2009 г.и при нетни 

приходи от продажби за 2010 г. 

Условна продължителност в дни – Дни на обръщаемост за 2009 г. = 75,348 – 

73,167 = 2,18 дни. Съществува забавяне с 2,18 дни на обръщаемостта на краткотрайните 

активи поради намаление на сумата на оборота, т.е. на нетните приходи от продажби. 



През 2009 г. нетните приходи от продажби намаляват от 68, 544 хил. лв. на 66, 560 

хил.лв., т.е. намаление на оборота с 1, 984 хил. лв.  

Дни на обръщаемост за 2010 г. – Условна продължителност в дни = 73,157 – 

75,348 = -2,19 дни. Ускоряването на обръщаемостта на краткотрайните активи за един 

оборот с 2,19 дни се дължи на намалението на средната наличност на краткотрайните 

активи през 2009г. от 13, 931 хил. лв за 2009г. на 13, 526 хил. лв., т.е. намаление с 

405 000 лв. 

Общото влияние на двата фактора ( сумата на оборота и краткотрайните активи), 

които забавят обръщаемостта на текущите активи е равно на 0,01 дни от 2,18+(-

2,19),т.е. точно толкова, колкото и е разликата между показателя „Дни на 

обръщаемост” за 2009 г. и 2010 г.  

 

           Заключение  

Нетният оборотен капитал през 2010г. е отрицателен и претърпява голям спад 

спрямо 2009г.което оначава,че предриятието финансира с част от дълготрайните си 

активи текущите си задължения, което би представлявало проблем за осигуряване 

наплатежоспособността.Коефициентът за нетен оборотен капитал през 2009г.,който е 

отрицателна величина, също показва,че целият оборотен капитал е обремен с 

краткосрочни задължения.Всички показатели за ликвидност през 2009г. търпят 

понижение,което представлява значително влошаване на състоянието на предприятието 

и неговата ликвидност.Вземанията са се увеличили като абсолютна стойност, което 

подобрява коефициентът на ликвидност, но като цяло поради намаление на всички 

останали краткотрайни активи и увеличение на краткосрочните задължения 

дружеството изпитва задтруднения в посрещане на текущите си 

задължения.Увеличаването на вземанията може и да означава,че съществува риск 

дружеството не може да съвере част от тях. 

Може да се счита, че финансовата криза от 2008г. е причина за недоброто 

финансово състояние на „Девин” АД,що се отнася до лошата ликвидност и 

обръщаемост на краткотрайните активи. До 2008г. се наблюдава ръст на нетните 

приходи от продажби на дружеството, които се формират най-вече от продажбата на 

бутилирана минерана вода и газирани напитки, което се дължи на повишената 

консумация на минерална вода като цяло и добрата познаваемост на марката. През 2009 

и с продължаваща тенденция през 2010 г. производството се свива, както и намаляват 

нетните приходи от продажби. В краткосрочен план дружеството трябва да се погрижи 



да погаси текущите си задължения, които имат най-голяма тежест за влошаването на 

ликвидността. Сумата на дългосрочните заеми и кредити през 2010 г. спрямо 2009 г. 

намалява от 22,174 хил.лв. на 14, 789 хил. лв., което означава, че дружеството се е 

погрижило да не увеличава финансовата си зависимост от чужди източници, но поради 

тази причина тежеста върхи финансирането на текущите, както и на нетекущите активи 

пада върху краткосрочните задължения. Част от  вземанията, които през 2010 г.имат 

най-голям относителен дял спрямо всички краткотрайни активи, могат да се използват 

вместо за влагане в производтсвото за погасяване на текущите задължения. През 

следващия отчетен период, ако дружеството намали и събере сумата на вземанията ще 

подобри и показателите за обръщаемост на краткотрайните активи, както и сумата на 

нетните приходи от продажби. Проблем ще остане, ако част от вземанията останат 

несъбираеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Използвана литература: 

 

1. Душанов, Ив. и кол. „Курс по счетоводтсво на предприятието”, шесто издание,  

Ромина, София, 2008 

2. Петров, Г. и колектив „Корпоративни финанси”, кратък курс,Тракия-М, София, 

2010 

3. Тимчев, М. „Финансово-стопански анализ”, първо издание,  Тракия-М, 1999г. 

4. Чуков, Кр.  „Финансовото-стопански анализ на предприятието”,  Тракия-М, 

София, 2003 

 

Нормативни документи: 

      Закон за счетоводството 

      Закон за корпоративното подоходно облагане 

      Консолидиран финансов отчет на „Девин” АД, 2009 г. 

      Консолидиран финансов отчет на „Девин” АД, 2010 г. 

      Търговски закон 

  



  
ПОКАЗАТЕЛИ И ПЪТИЩА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА  

 

 
Биляна Стефанова 

Специалност ”Стопанско управление” 

 

 
 

         УВОД  

Заемният (привлеченият) капитал изразява участието на чужди свободни 

парични средства и други активи в дейността на фирмата. От своя страна, фирмата 

получава правото да владее, ползва и се разпорежда с тях за определен период от 

време. След изтичането му по-голяма част от тях, под формата на заеми и дългове, 

подлежат на връщане. 

1. Основен капитал на фирмата (собствен и заемен капитал) 

Финансирането на фирмата се извършва както от собствен (акционерен) така и 

от заемен капитал. Краткосрочните кредити се използват за финансиране на 

краткотрайни активи, а дългосрочните за инвестиции
1
. 

По отношение на изясняване същността на собствения капитал, може да се 

каже, че собственият капитал на една фирма представлява онази пресметната величина, 

която се получава след приспадане на дълговете от активите. При едноличните фирми, 

чистият капитал се представлява само от едно перо в баланса (в колективните 

дружества в две или повече, според числото на съдружниците), което нараства с 

реализираните печалби или се намалява с загубите. При акционерните и 

кооперативните дружества собствения капитал се представлява от основния капитал, 

резервните фондове и чистата печалба
2
. 

Образуването на резервните фондове има своето основание в неизменяемия 

характер на основния капитал. Те се образуват от определени излишъци отделяни 

ежегодно от чистата печалба или от извънредни постъпления при емисия на акции над 

пари и др. и служат, в случай на нужда, да се избегне накърняването на основния 

                                         
1
 Аврамов, Й., Корпоративни финанси: Финанси на малката и средната фирма, изд. Сиела, С., 2010 г., с. 

45 

2
 Пак там, с. 46 
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капитал. Резервните фондове са една предварителна грижа или осигуровка за 

посрещане и покриване на бъдещи загуби или особени непредвидени разходи. 

След резервните фондове, като трето перо на собствения капитал, трябва да се 

посочи в баланса реализираната чиста печалба. Счетоводно чистата печалба се явява 

като кредитно (приходно) салдо на приключителната сметка „Загуби и печалби“. В 

баланса тя представлява излишъка от активите след покриването на пасивите 

(включително основния капитал и резервните фондове) и се поставя в пасивната страна 

на баланса, за да се постигне нужното балансиране. 

Във връзка с доизнясняване теоретичните постановки на собствения капитал, 

може да се каже още, че това е тази част от капитала, която е притежание на 

собственика или на неговите съдружници, т.е. това се собствените средства на 

съдружниците във фирмата. 

В неговия състав се включва
3
: 

 основен капитал – формира се от дяловите вноски при създаването или 

разширяването на дейността на фирмата. Той е относително постоянна 

величина, но е възможно да се промени само с решение на собственика или 

съдружниците. 

 резерви – създава се от печалбата по решение на колективните органи на 

фирмата. Използва се за решаването на конкретни задачи като покриване на 

загуби, стимулиране на колектива, рискови проекти, спонсорство и социално 

подпомагане, изплащане на допълнителни дивиденти, увеличаване на основния 

капитал и други. 

 финансов резултат – определя се като разлика между получените приходите и 

извършените разходите във фирмата за определен отчетен период. Той бива:  

- резултат от предходни години – може да бъде неразпределена печалба от 

минали години или непокрита загуба. 

- резултат от текущия период – печалба или загуба. 

 

Във фирмата, заемният капитал съществува под формата на: 

1. Получени заеми, които отразяват стойностния размер на временно 

привлечените чужди средства, необходими за осъществяване дейността на 

предприятието
4
: 
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 Краткосрочни заеми са със срок на ползване до 1 год. 

 Дългосрочни заеми за срок на ползване над 1 год. 

 Облигационните заеми са форма на привлечения капитал като общия им размер 

не може да бъде по- голям от размера на основния капитал. 

2. Задълженията са взаимоотношения по повод средства, които временно 

пребивават в предприятието, но са собственост на трети лица
5
: 

- Задължения към доставчици - при несъвпадение на времето на получаване на 

активите или извършването на услуга и времето на заплащане на тяхната 

равностойност. 

- Задължения към персонала - за начисляване на работна заплата, 

предприятието работи на кредит от работниците до момента на изплащане на 

стойността на техния труд. 

- Задължения по социално осигуряване - при начисляване на вноски за 

социално осигуряване на работниците и служителите в процент към брутния размер на 

работната им заплата. 

- Задължения към бюджета - при начисляване на данъци и такси, които се 

привеждат по бюджетните сметки в дадени срокове. 

- Задължения свързани с участия - при начисляване на дивиденти на 

съдружниците. 

- Други задължения - за начислени лихви, приети депозити, дадени гаранции и 

др. 

3. Финансиране са безвъзмезно отпуснати средства на предприятието с 

определена цел, от бюджета или други предприятия. Тези средства не са свързани с 

инвестиции, а с осъществяване на текущата дейност. 

- Приходи от бъдещи периоди, които не участват във формирането на 

печалбата на предприятието. Най-често това са
6
: Приходи от предсъбрани такси, 

получени предварително заеми и др. 

Съвкупността на всички източници на финансиране, отразени в дясната 

страна на баланса, взети с техните относителни тегла, представлява финансова 
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структура на фирмата. В нея се включват както дългосрочното финансиране, така и 

краткосрочните заеми и текущата задлъжнялост към доставчици, персонал, 

бюджета и други. 

Когато обаче, става въпрос за по-дълготрайни, устойчиви съотношения 

между източниците на финансиране, обект на внимание е капиталовата структура, 

включваща само формите на дългосрочно финансиране: обикновени акции, 

привилегировани акции и дългосрочни заеми. 

Първият коефициент характеризира финансовата независимост на фирмата. 

                   Собствен капитал 

(1) Дял на собствения капитал = 

в общия капиталов ресурс
7
                                   Общ капиталов ресурс 

                             (собствен+привлечен) 

       

                 Привлечен капитал 

(2) Дял на привлечения капитал = 

в общия капиталов ресурс
8
                                Общ капиталов ресурс 

 

Тези два коефициента (1 и 2) характеризират съотношението „собствен 

капитал -  дълг”. 

             Привлечен капитал 

(3) Капиталова структура
9
 = 

           Собствен капитал 

 

Тази обща структура дава най-обща представа дали функционирането на дадена 

фирма се осъществява в преобладаваща степен от наличието на собствен капитал или 

е за сметка на чужд капитал. 

Прекалено големият дълг увеличава риска за фирмата, което прави банките и 

инвеститорите подозрителни по отношение плащанията на фирмата към своите 

кредитори в бъдеще. Това може да доведе до нарастване цената на капитала. 
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2. Показатели и пътища за подобряване използването на основния капитал 

на фирмата  

В някои литературни източници
10

 се препоръчва привлечения капитал да 

възлиза на около една трета от общия капиталов ресурс. Ако привлечения капитал е 

около 80% от общият капитал, фирмата се преценява като банкрутирала. В други 

източници се препоръчва делът на чуждия капитал в общия капиталов ресурс да бъде 

под 50%.  

Фирмата трябва да прецени недостатъците и предимствата от 

притежаването на повече или по-малко капитал, съответно повече или по-малко заемен 

капитал. Заемният капитал е свързан с плащането на определена дата, докато 

неизплащането на дивидент макар и да създава проблем на фирмата, не води до 

банкрутирането й. При преобладаване на заемния капитал има опасност фирмата да 

изпита трудности в изплащането на лихвите и заемите. Фирмата трябва да следи 

относителния дял на чуждия капитал с съвкупния капитал. 

Капиталовата структура дава още информация за финансовия ливъридж (ефект 

на лоста). Използването на дълг до определено ниво е изгодно за фирмата
11

. Това 

произтича от факта, че нормата на възвращаемост на инвестирания в различни активи 

на фирмата капитал обикновено е по-висока отколкото лихвения процент на кредитите, 

които тя е получила. Тази разлика се засилва и от приспадането на лихвите от 

облагаемата с данък върху печалбата сума, което допълнително намалява реалната цена 

използваните кредити. 

С друг думи, ефектът на лоста е свързан с използването на кредита при 

финансирането и се появява посредством зависимостта между печалбата преди 

плащане на данъци и лихви и нетния доход на една акция (или единица собствен 

капитал). 

При нормално положение, колкото по-голям е делът на кредитите, толкова по-

високо е равнището на финансов ливъридж. Тук следва да се отбележи, че покачването 

на финансовия ливъридж води до по-голяма несигурност в нетния доход на една акция, 

а оттам и до по-голям риск. Това произтича от постоянния размер на дължимите лихви, 

който зависи от промяната в равнището на реализираната печалба. 
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 Николов, Ч., Финанси на фирмата, УИ, Бл-д, 2009 г., с. 95 

11
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Редно е да обобщим основните предимства на финансирането със собствен 

и заемен капитал:  

 Собственият капитал е главен източник за повишаване благосъстоянието на 

собствениците.  

 При разпределянето на формирания доход част от капитала се  употребява за 

текущи потребности на собствениците, а частта, която се натрупва и 

инвестирана, формира равнището на бъдещото им благосъстояние.  

 Собственият капитал формира пазарната стойност на фирмата и е показател за 

ефективността на стопанската и дейност. 

 При финансиране от собствения капитал се увеличава печалбата на фирмата. 

 

Предимства на финансирането със заемен капитал: 

 Намаляване на облагаемия доход на предприятието с част или с целите разходи 

по привлечения капитал. 

 Бързо приспособяване към стопанска конюнктура налагаща мобилизиране на 

допълнителен капиталови ресурси. 

 Използване на капитала с по - ниска цена от тази със собствен капитал. 

 Запазване правата на собственост на предприятието. 

 Използването на чужди средства е продиктувано от обстоятелството, че 

съществуват редица трудности, свързани с мобилизирането на собствения 

капитал. 

 Фирмата може по-бързо да се приспособи към колебанията на потребностите си 

от капитал. 

 

Недостатъци на финансиране със собствен капитал: 

 Собствените източници на капитал имат по-висока цена от тази на привлечения 

капитал. 

 Предприятието се лишава от данъчен ефект поради това, че капиталовите 

разходи по собствения капитал не намаляват облагаемия доход. 

 Само с вътрешни източници обикновено не може да се покрие нуждата от 

финансиране на по-големи проекти. 

 

Недостатъци на финансиране със заемен капитал: 
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 Наличие на риск от изпадане в неплатежоспособност, поради плащане на лихви 

и вноски по главницата в точно определени дати. 

 Риск от използване на част или на цялото обезпечение за удовлетворяване на 

кредиторите. 

 

 

3. Предимства и недостатъци на финансирането със собствен и заемен 

капитал на примера на фирма „Мактранс“ ООД, гр. Благоевград  

 Фирма „Мактранс“ ООД се занимава с международен транспорт и спедиция. 

Да приемем, че фирмата притежава 5 броя товарни автомобила, които са закупени 

със средства от банков кредит, т. е. заемен капитал и още 7 товарни автомобила, 

които са закупени със средства от собствения капитал.  

На пръв поглед е видно, че финансирането със заемен капитал е повече от 

50%, което е не е добра предпоставка.  

От една страна, може да се каже, че тези 7 товарни автомобила, закупени със 

собствения капитал са причина да бъде намален риска от изпадане в 

неплатежоспособност, тъй като за тях не е необходимо да се внасят банкови вноски 

по кредит. Собствените източници, изразходвани за закупуване на 7 бр. товарни 

автомобила имат по-висока цена от тази на останалите 5, които са закупени с 

банков кредит. 

Да не забравяме обаче, че вноските от кредитите, лихвите и всички останали 

разходи за тези 5 товарни автомобила, закупени със заемен капитал ще бъдат 

високи и това би довело до неплатежоспособност на фирма „Мактранс“ ООД.  

Сред основните предимства на банковото финансиране е относителната 

самостоятелност, която запазва предприемача доколкото не се налага да предоставя 

част от собествия си капитал на трето лице. Освен това, лихвените плащания намаляват 

счетоводната печалба и съответно дължимия корпоративен данък. 

Очевидният проблем при дълговото финансиране са кратките гратисни периоди, 

необходимостта от предоставяне на кредитно обезпечение и необходимостта от 

извършването на месечни плащания по обслужването на заема.  

Във фирма „Мактранс“ ООД може да се каже, че дълговият капитал не 

надвишава собствения и поради тази причина за фирмата няма голям риск.  



7 

Като недостатъкът за фирмата по отношение на закупените товарни автомобили 

със средства от привлечения капитал (банков кредит) е, че лихвите по кредита не се 

признават за разход на дружеството и то не може да намали данъчната си тежест при 

образуване на своя финансов резултат. 

Ето защо, може да бъде направени извода, че заемите не са подходящо 

средство за финансиране на скоро стартирало предприятие. Подобна стратегия би 

работила единствено при условие, че кредитът е съществено необходим, може да бъде 

получен бързо и че очакванията на предприемача са реалистични и кредитът ще бъде 

обслужван. 

 

 Закупените товарни автомобили със собствен капитал са на стойност 490 000 лв, 

а тези товарни атомобили, които са закупени със заемен капитал са на стойност 350000 

лв., т. е.  

 

  

Дялът на собствения капитал в общия капиталов ресурс е =  

 

 = 490000 / (490000+350000) = 0,5833 

 

 Дялът на собствения капитал в общия капиталов ресурс е =  

 

 = 350000 / (490000 + 350000) = 0,4166 

 

Това представлява съотношението на „собствения капитал към дълга“.  
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Капиталовата структура = 350000 / 490000 = 0,7143 х 100 = 71,43% 

 

71,43% са привлечените средства, което не е добър показател за фирмата, 

тъй като би довело до банкрут.  

  

Заключение  

На практика обаче няма единна методика за оптимизиране на капиталовата 

структура и затова решенията трябва да се търсят в няколко основни направления: 

1. Изучаване опита на проспериращи фирми от същия бранш и изграждане на 

собствен модел за оптимално съчетаване на източниците за финансиране. 

2. На практика цената на финансирането с акции е по-висока, отколкото със 

заемен капитал.  

3. По-изгодно е да се използва финансиране със заемен капитал.  

4. Фирмата трябва да има по-висока рентабилност на капитала в сравнение с 

лихвения процент на заемния капитал.  

5. Поддържане на добра ликвидност, платежоспособност и автономност на 

фирмата за да има по-голяма свобода при избора на оптимален вариант за финансиране 

на фирмата. 
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Предприемачите се нуждаят от целенасочено търсене на иновации. 

Предприемаческият бизнес се отличава от останалите  с възникване на промени, на 

иновации, с появата на нови възможности. 

В динамичните пазарни условия оцеляват тези предприемачи, които са 

лидери, които имат ясна житейска философия, които извършват нововъведения.  

В туристическия бизнес промяната се възприема като обективна 

необходимост. Ако обемът на продажбите не генерира постоянен поток от приходи, 

фирмата няма възможност за съществени инвестиции. Промяната като характерна 

особеност на предприемачеството неизбежно осигурява туристическия продукт. 

Новите технологии в туризма изключително способстват за осигуряване на висока 

продължителност и качествено туристическо обслужване. Новаторството от своя 

страна предполага създаване на благоприятни възможности за бизнеса, разкриване 

на нови потребности и ценности. Иновациите имат бърз ефект и непоследователно 

развитие на туристическата фирма.  

Целта на настоящия доклад е да бъдат представено финансирането на 

иновациите, като представим пример за финансиране на иновациите в сферата на 

туризма и по-конкретно иновациите в община Каварна.  

Актуалността на темата се определя от факта, че понастоящем развитието на 

община Каварна, новостите и иновационните стратегии в областта на туризма са в 

изключителен подем.   

Задачите, чрез които ще бъде постигната целта на доклада са следните:  

- представяне на теоретични постановки за иновациите; 

- изясняване на иновациите в областта на туризма в община Каварна;  

- предложения за новости в областта на туризма в община Каварна.   



   

Иновациите в областта на туризма представляват голямо предизвикателство, 

тъй като по тази тема може да се пише много. Като жител на тази община, смея да 

твърдя, че иновационните стратегии от страна на ръководството на общината са 

изключително многообразни и тяхната реализация на практика, допринасят за не 

само са Каварна и черноморския регион, но и за популяризирането на страната ни 

като цяло. Смея да твърдя, че постиженията и иновациите в община Каварна са 

първо място от всички общини в България.   

1. Финансиране на иновациите - основни фактори за развитие на 

иновациите  

В зависимост от източника на финансовите средства, начина за тяхното 

придобиване и възстановяване, процедурата за отпускане и отчитане и други 

показатели съществуват различни източници за финансиране на иновационни 

проекти на фирмата. Всеки от тези източници притежава съответните предимства и 

недостатъци, което прави изборът на един или друг източник въпрос на анализ и 

решение за всеки отделен иновационен проект. Като примери за източници за 

финансиране на иновационни проекти могат да бъдат посочени: 

    * собствени финансови средства 

    * субсидии от бюджета 

    * непряка бюджетна подкрепа 

    * финансови схеми в рамките на специализирани фондове 

    * финансиране по европейски програми 

    * частно финансиране от страна на банките и бизнеса. 

Всеки от източниците за финансиране на иновационни проекти е свързан с 

конкретни предимства и недостатъци: 

    * като пример – финансиране със собствени финансови средства 

- предимства: собствените финансови средства се намират в дългосрочен и 

неограничен достъп за разлика от възможностите за външно финансиране, до 

достигането до които се изисква преодоляване на високи, а понякога и непосилни 

бариери; рискът при финансиране на иновационни проекти на фирмата със 

собствени средства е значително по-нисък отколкото при финансиране с помощта на 

външни източници 

- недостатъци: цената на собствения капитал е по-висока от цената на 

капитала, привличан от банки, фондове за рисков капитал, лизингови компании и др. 

, което води до оскъпяване на иновационния проект; финансирането на иновационни 



   

проекти само със собствени средства поставя ограничения пред мащаба на тези 

проекти, което като следствие води до стартиране на малки проекти или въобще до 

отказ на фирмите от стартиране на иновационни проекти. 

Преките субсидии от бюджета включват институционално финансиране на 

Българската академия на науките и университетите, трансферите към 

министерствата с научни организации в състава си, програмно финансиране на 

фонда „Научни изследвания”, проектно финансиране от Националния иновационен 

фонд. 

Непряката бюджетна подкрепа се изразява в заплащане на членския внос за 

участие в различни международни програми каквито са Седма рамкова програма за 

научни изследвания и технологично развитие (FP7) и Рамковата програма за 

конкурентоспособност и иновации. 

Националните финансиращи фондове предлагат (назад в годините, а също и 

днес) разнообразни инструменти в сравнително малко конкурентна среда: 

* за проекти, намиращи се в ранен изследователски етап или  висок 

технологичен риск е подходящо финансирането да става по линията на национален 

фонд „Научни изследвания” 

* за малки и средни предприятия добра възможност за финансиране на 

иновационни проекти предлага Националния иновационен фонд 

* ваучерна схема, представляваща инструмент на Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма, което разработва и предоставя специфична 

финансова схема за подкрепа на трансфера на знания от науката към бизнеса 

Финансирането на иновационни проекти е възможно по направление на 

рамковите програми на ЕС. Като пример за подобна програма е Седма рамкова 

програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни 

дейности. Акцентът на дейностите по програмата е поставен върху изследване 

потребностите на европейската индустрия и нейните амбиции да стане световен 

лидер в определени сектори. 

Частното финансиране на иновационни проекти представлява една от 

възможностите за реализиране на новите идеи и подобряване на положението на 

фирмите на пазара и в съответните отрасли. Сред формите за частно финансиране на 

иновационни проекти са финансирането от страна на бизнеса и дяловото 

финансиране. 



   

В теоретичен план иновациите се разделят на основни и вторични. 

Основните биват съвършено нови продукти и технологии, създават нов потенциал 

за повишаване на ефективността.  

Вторичните представляват подобрените продукти и технологии. Те също 

създават нов потенциал  за повишаване на ефективността и усъвършенстване на 

организацията.  

Всяка иновация започва с поява на идея и завършва с производство на нов 

продукт. Преминава се през фазите на зареждане на идеята, разработка на идеята за 

практическата й реализация, производство, комерсиализация на продукта.  

Предприемачът участва най-вече в реализацията на иновацията. 

Иновацията е свързана с реализацията на нови знания. При нея са необходими нови 

знания, въодушевление и упорита работа по усвояване на нови идеи, 

съсредоточаване на вниманието върху възможностите за нов бизнес.  

Иновационните източници според Питър Дракър са: 

- неочакваният успех; 

- неочакваният провал; 

- неочаквано външно събитие; 

- несъответствия; 

Предприемачите са откриватели и изследователи на благоприятните 

възможности, които са налице в неизвестните пространства на бизнеса.  

Предприемачеството разглеждано като дейност по реализирането на 

определени възможности, предполага избор на алтернативи на поведение.  

Изследва се възможността за практическа реализация на бизнес – идеята. 

Необходим анализ на определящите фактори. Количеството на инвестирания 

капитал зависи от времевата рамка на възвращаемост. Предприемачески 

възможности, които изискват крупни инвестиции се нуждаят от дълъг период за 

реализация. 

Новият продукт е водещо във всяко бизнес начинание, което задоволява 

отделна потребност на пазара в границите на конкретна функционалност. Възможни 

са няколко алтернативи: аренда или собствен търговски обект, традиционни подходи 

или новости. 

Пазарното пространство е точен индикатор за икономическо “здраве” на 

фирмата и точна предпоставка за обоснованост в предприемаческите дейности.  



   

Увеличаването на пазарния дял означава реализиране на по-голям обем 

продажби и предполага преценяване на пазарните позиции на всяка фирма на пазара.  

Конкурентният анализ означава да се направи оценка на имиджа на 

фирмата, съпоставен с този на конкурентите, както и да се разкрият условията за 

увеличаване на обществения престиж. Всеки предприемач се стреми към 

просперитет на собствения бизнес, затова е необходима и оценка на пазара. 

Информацията е тази, която съществува под формата на финансови документи – 

статистика на продажбите, резултати от проведените в миналото изследвания. 

Практиката показва, че най-ефективната форма за намаляване на 

съпротивлението е колективното обсъждане на нововъведенията на 

предприемаческите иновации.  

Ефективна е онази дейност, която осигурява адекватно възприемане на 

съдържанието на предприемаческото нововъведение и създава възможност за бързо 

отстраняване на всякакви неясноти и заблуди. 

Рискът е един от основните параметри на предприемачеството. Той е 

процедура, система от действия. 

Практиката доказва, че икономическото бъдеще на страната и на фирмите е 

свързано с предприемачеството в малкия и среден бизнес.  

Всеки бизнес носи в себе си риск и опасност, неизвестност и шанс за печалба. 

Но рискът тръгва винаги от една идея, която завладява съзнанието и подтиква към 

ново предприемачество.  

Логиката в развитието на фирмата заставя бизнесмена да не остава в зоната 

на собственото си мислене, а да взаимодейства творчески с партньорите. Това е и 

формулата на успеха. 

 

 2. Фактори за оценка и развитие на иновациите в община Каварна  

Дейностите на местната власт в община Каварна трябва да бъдат насочени 

към агресивна подкрепа по посока привличане на преки външни инвестиции и на 

развитие на предприемачеството и стартиране на нови икономически дейности, 

съчетани с подкрепящи мерки за развитието на съществуващите 

конкурентоспособни икономически сектори туризъм, селско стопанство и 

производство. 

За финансовото осигуряване на необходимите мерки дейността на община 

Каварна може да използва възможностите, осигурени в най-голяма степен с три от 



   

изготвените оперативни програми – „Регионално развитие”, „Околна среда” и 

„Транспорт”. Техните предварителни варианти предвиждат финансирането на 

сходни дейности, чийто краен бенефициент са общини, общински компании, 

асоциации на общини, неправителствени организации с представителство на 

общинските власти. За целите на развитие на местния капацитет за управление и 

планиране следва да бъдат използвани възможностите на оперативна програма „ 

Административен капацитет”. 

Подходът при определяне на мерките е основан на разбирането, че местната 

власт трябва в максимална степен подкрепа за икономическото развитие, но в 

същото време възможно най-малко да се намесва в протичането на икономическите 

процеси.  

Други фактори, могат да бъдат повлияни в голяма степен от дейности на 

местната власт, присъщи й според нейните функции и отговорности. В най-голяма 

степен това са мерки, свързани с планиране, изграждане и поддръжка на 

техническата инфраструктура и осигуряване на качествено административно 

обслужване. 

Сред възможностите са и противодействието на нелоялната конкуренция, 

осигурявайки координацията на работа на контролните органи, извършващи дейност 

на територията на общината в рамките на техните законови правомощия; 

осигуряване на прозрачност при взимането на решения, отнасящи се до 

икономическата среда, както и при тяхното реализиране; активно разпространение 

на информация за възможностите и тенденциите в местната икономика и участие в 

промоционална събития. 

Мерките, също така, са разгледани и през призмата на осигуряване на 

финансов ресурс за тяхното изпълнение. След изготвено сравнение и анализ 

изготвените проекти на оперативни програми са отбелязани мерките, отговарящи на 

изискванията за получаване на финансиране от Структурните фондове. Друга част от 

мерките следва да бъдат финансирани от други източници като общинския бюджет, 

частно финансиране, както и прилагане принципа на публично-частното 

партньорство във всички случаи, в които това е финансово изгодно и публичните 

интереси за защитени в оптимална степен. 

Според експерти, община Каварна има потенциал да стане водеща дестинация 

за голфтуризъм, където сезонно обусловените особености предлагат на голф 

играчите от седем до девет месеца  годишно за любимата им игра.  



   

Тромавата администрация и разделянето на страната на парцели са най-

големите проблеми за инвеститорите на голф игрищата в България. 

Силният голф сезон в България може да бъде през юни-юли-август-

септември, когато е нисък сезон за голф в Испания, Португалия и Кипър /донякъде 

Турция и Гърция/ поради високите температури и състоянието на голф терените там. 

Природните дадености на България предполагат изграждане на голф игрища и 

комплекси от разнообразен вид в непосредствена близост и това привлича 

допълнително голфъри. Наличието на многобройни минерални извори предполага 

изграждане на качествени СПА-центрове и хотели в близост до голф игрища. 

Водните източници в България благоприятстват поддържане на високо 

качество на голф терените у нас. /Поддръжката на над 300 голф игрища в Испания 

струва годишно повече от 500 милиона евро./ 

Изграждането на голф игрищата трябва разбира се да бъде съобразено с 

екологичните норми. 

Голф проект в Каварна: 

Голф игрище недалеч от гр. Каварна  

Най-голямото голф игрище в Добричка област ще бъде построено, община 

Каварна край Топола. По площ ще е двойно по-голямо от това в Балчик – над 

700.000 м
2
. 

Общинският съвет на гр. Каварна вече е издал разрешително за строежа, 

земята за строеж е регулирана. Планира се строителните работи да започнат през 

пролетта на 2011 г. Проектът включва също и петзвезден хотел, ваканционно селище 

и яхтено пристанище. 

Основният инвеститор е Блек Сий Пропъртис (Black Sea Properties). Фирмата 

инвестира 20 милиона евро.  

Голфът като спорт е важен за българската програма за развитие. Той 

обединява туризма с опазването на околната среда и се подкрепя активно от 

правителството. Голфът е изключителен спорт и има положително влияние върху 

потока туристи в България. Голф играчите са хора от всякаква възраст и са готови да 

предприемат дълги пътувания, за да посетят най-красивите места.  В тази връзка 

построяването на голф игрища може да бъде само от полза за България.  



   

3. Иновационни стратегии в сферата на туризма в община Каварна 

Живописното каварненско крайбрежие се разстила по протежение на 42 км. с 

общата площ на плажовете 74 000 кв.м., слабо разчленено с обособени малки 

естествени плажове, които допринасят за спокойната почивка на туристите през 

активния летен сезон. Предпоставка за бързото развитие на туризма на територията 

на Община Каварна е и добре изградената инфраструктура в курортните зони – 

Икантълъка, Курортна зона – Каварна и Русалка. 

Районът разполага с богат потенциал за развитието на: 

- морски и ваканционен туризъм в Морска зона - гр. Каварна, местността 

Икантълъка и ВС “Русалка”; 

- селски туризъм  в селата Българево, Камен бряг, Топола и Божурец; 

- научно-опознавателен туризъм в природо-археологическите резервати 

“Яйлата” и “Калиакра”. Открити са два туристическо-информационни 

центъра в селата Българево и Камен бряг;  

- културен туризъм – Градски Исторически Музей - гр. Каварна, Експозиция 

“Добруджа и морето”, Етнографски комплекс, Художествена галерия, нос 

Чиракман; 

- конгресен туризъм  се организира в хотел “Каварна”- Морска зона гр. 

Каварна и хотел “Деница” - местността Икантълъка; 

- велотуризъм; 

- пещерен туризъм; 

- в общината  са създадени  и първите за страната мидени ферми в местността 

Дълбока и нос Чиракман; 

- каварненският край предлага великолепни възможности и за екотуризъм във 

всички негови форми от семейната почивка в уюта на традиционната селска 

къща в Българево, Камен бряг или Топола до специализирания туризъм – 

наблюдения и фотографиране на птици и растения, на делфини и различни 

риби в крайбрежните води, запознаване с богатото културно историческо 

наследство;  

- специализиран туризъм; 

Наблюдение и фотографиране на флората и фауната – богатото разнообразие 

на птици привлича туристите от цял свят и допринася Община Каварна да се 

превърне в едно от най-предпочитаните места у нас за развитие на орнитоложки 

туризъм (местността Икантълъка, местността Болата, Долината на авлигите и 



   

Яйлата) и характерната за района степна растителност и редки видове, вписани в 

Червената книга на България (местността Болата, нос Калиакра, природо - 

археологическият резерват “Яйлата”(широколистният божур); 

- Голф – туризъм; 

- Събитиен туризъм – привлича все повече туристи и допринася за 

превръщането на Каварна в културна и рок столица на Балканския 

полуостров с вече ежегодното организиране на 6-ти май – празник на гр. 

Каварна, Международен Общобългарски Младежки Фолклорен Събор „С 

България в сърцето”, Миден и Рибен Фест, Седмицата на морето и 

"Калиакра" Рок Фест;  

- ловен туризъм – Муфлоново стопанство – с. Българево. 

Каварна се утвърди като културен център, в който се развива богата дейност 

от регионален, национален и световен мащаб. Станали традиционни, фестивалите в 

града привличат личности, свързани с изкуството и широк кръг от българска и 

международна публика. За кратко време, Каварна се превърна „Рок – столица” на 

Балканите. В града са гостували над 40 световно известни изпълнители, сред които 

Dio, Manowar, Deep Purple, Scorpions, Whitesnake, Accept, Nazareth, Saxon, Billy Idol, 

Twisted Sister, Ария, Любэ, Филип Киркоров и много други, както и редица 

български изпълнители – Б.Т.Р., Сигнал, Хиподил и др. 

Годишният културен календар на община Каварна включва редица фестивали 

от местно и национално значение, като „Празници, посветени на Деня на Каварна - 6 

май”, международен Общобългарски младежки фолклорен събор “С България в 

сърцето”, Национален фестивал на любителските театри с международно участие, 

„Празници на морето”, “Миден и Рибен Фест”. Всички те имат за цел максимално 

удължаване на туристическия сезон. 

Община Каварна работи активно с различни театри и подпомага редица 

театрални постановки. Каварна е била домакин на много премиери. Известни 

личности, свързани с изкуството и литературата, избират Каварна за да представят 

своето творчество. 

Традиционно е провеждането на редица пленери - Пленер на рисунката, 

студентски Пленер на рисунката и акварела, международен Пленер “Вятър и море” - 

с. Камен бряг и Пленер “Русалка”. Техен домакин е Художествената галерия в 

Каварна, която бе именувана „Христо Градечлиев”. 



   

Община Каварна е една от общините с богато културно – историческо минало 

и значими паметници на културата. Само за две години бяха възстановени 

Мемориала на руските воини „Костница” и Паметника на подводничаря, изградени 

бяха паметник-скулптура на руския адмирал Ф.Ф. Ушаков на нос Калиакра, паметна 

плоча в памет на загиналите в Руско-турската освободителна война и мемориална 

плоча в памет на загиналите добруджанци – жертви на румънските репресии през 

1916-1918 г. 

На територията на общината се провеждат мащабни археологически 

проучвания - разкопки на нос Калиакра, ученически археологически бригади на нос 

Чиракман. Организирана бе археологическа експедиция на НАР “Яйлата”. 

Извършени бяха археологически разкопки и сондажи на римското селище „Тимум” в 

м. „Дълбока”, както и разкопки на античния некропол край с. Божурец. 

Археологическия резерват „Калиакра” се сдоби с услугите на мобилен екскурзовод 

„България на длан”. 

4. Постижения, препоръки и изводи относно иновациите в сферата на 

туризма на примера на община Каварна 

Каварна е предпочитана туристическа дестинация. Подобрената 

инфраструктурата до туристическите обекти, създадените нови еко-пътеки и 

маршрути привличат все повече туристи. Община Каварна разчита както на 

традиционния и селския, така и на различните видове алтернативен туризъм. С всяка 

година нараства интереса от страна на орнитолози и биолози към екологично чистия 

ни край. 

До момента на 2010 г. броят на реализираните нощувки е 238 000 или колкото 

за цялата 2008 г. До края на година се очаква ръст от 6-7 %, при това постигнат в 

условия на финансова криза. Основната причина за това са мероприятията, които се 

организират не само по време на активния туристически сезон, но и преди, и след 

него.  

През изминалия период се увеличи легловата база в региона, както и 

предлаганите туристически услуги. Открит бе нов хотел „Анелия” в местността 

„Бялата лагуна”, завършен бе втори етап на ваканционен комплекс „Калиакрия”. 

Регистрирани бяха нови 420 броя легла, предимно в частни квартири. В момента 

легловата база на общината е 3580 легла, докато миналата година е била от 3160 

легла, а през 2003 г. е бил 1760. 



   

Нос Калиакра продължава да бъде една от най-големите атракции по 

Черноморието. Само тази година той бе посетен от около 600 000 наши и чужди 

туристи, което е с около 20 % повече от 2008 г. Ръстът е предимно от 

неорганизирани туристи.  

Община Каварна зае трето място в конкурс на проект ЕDEN - отлични 

европейски дестинации с Археологически резерват „Яйлата”. С това спечели 

популяризиране на европейско равнище и включване в новата туристическа карта на 

България за нововъзникващи  туристически дестинации. 

Води се активна рекламна кампания на общината чрез представянето й на 

международни туристически и културни борси в страната (София, Велико Търново, 

Варна) и чужбина (Берлин, Москва, Минск и Киев).  

Продължава да стои неразрешен проблемът с липсата на концесия за 

плажовете на територията на общината. 

Община Каварна е със защитен сертификат по международния стандарт ISO 

9001:2000. Изработеният кредитен рейтинг на общината е А-2, което показва висока 

способност за навременното посрещане на финансови задължения, слаба 

чувствителност към неблагоприятни изменения в бизнеса или икономическата среда, 

финансова стабилност и нисък кредитен риск. 

Усъвършенствани са предлаганите административни услуги в Центъра за 

услуги и информация, както и тези по електронен път, посредством електронния 

портал на общината и внедрената платформа за предоставяне на електронни услуги 

на гражданите и бизнеса, която е първа по рода си в страната. 

Община Каварна бе удостоена с Почетното знаме на Парламентарната асамблея на 

Съвета на Европа, като това е второто отличие след европейската диплома, която 

Каварна получи през 2007 година.  

Каварна взе специалния приз „Парти град” от инициативата на Дарик радио и 

вестник „24 часа” за „Най-добър град за живеене” за 2009 година. Официалната 

интернет страница два пъти зае трето място в конкурса „БГ Сайт” за 2008 и за 2009 

г. Концертният портал е с обновен дизайн и структура, работят интерактивна 

туристическа карта и виртуални турове. 

По отношение на препоръките можем само да обобщим, че е необходимо да 

се работи по същия начин и в същата посока.   



   

Заключение  

В заключение на доклада можем да обобщим: 

- резултатите и постиженията по отношение на иновациите в областта на 

туризма на примера на община Каварна показват, че в България може да се прилагат 

новости, които водят до високи оценки на една изключително добре свършена 

работа;  

- с помощта на иновациите в сферата на туризма се популяризира името не 

само на Каварна, но и на държавата България, (която едва ли е била известна за 

Скорпионс или Металика);  

- с поканите към рок групите, община Каварна спечели изключително много;  

В България е необходимо да се прилага креативния, инициативен и 

иновативен потенциал на хората, заставащи на ръководни постове. Доказателство за 

това е отлично свършената работа от кмета на общината, г-н Цонко Цонев – млад, 

амбициозен, действен и постигащ резултати.  

Можем да кажем още, че в доклада бе постигната заложената цел – 

представихме иновациите в сферата на туризма на примера на община Каварна.   

Иновациите в областта на туризма представляват голямо предизвикателство и 

всеки ръководител, гражданин или човек, трябва да работи в тази насока. Само по 

този начин, чрез внедряване на новости и предприемане на иновативни стратегии ще 

преуспеем не само индивидуално, но и като общност.  
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УВОД  

 

Основен движещ мотив в дейността на фирмата е максимизирането на 

печалбата. Нейният обем зависи от размера на основните й променливи, каквито са 

приходите и разходите. Като стопанска единица, фирмата купува производствени 

фактори, за които тя прави разходи /гориво, машини, материали/. С помощта на 

закупените ресурси тя създава продукция, която продава на пазара и получава 

приходи /печалба/. Съотношението между приходите и разходите в баланса на 

фирмата определя ефективността на нейната стопанска дейност. За това оценката на 

тези две величини има важно значение за фирменото поведение по отношение на 

производството и предлагането.  

 

1. Приходи и разходи на фирмата  

 
Приходи на фирмата - по своята същност приходите на фирмата са всички 

парични постъпления, които тя получава от реализацията на произведената 

продукция. Очевидна е връзката между приходите и количеството на произведената 

продукция по определена цена. При различните пазарни структури цената варира в 

съответствие с еластичността на пазарното търсене на продукта, предложен от 

фирмата
1
. В зависимост от характеристиката на пазара, цените на всяка продадена 

единица могат да бъдат, както едни и същи, така и да се различават, при което по-

малки количества да се продават на по-висока цена, а по-големи - на по-ниска. Ето 

защо при анализа на приходите на фирмата в икономическата теория и практика се 

използват три техни разновидности и това са: общ приход /TR/, среден приход /AR/ 

и пределен приход /MR/. 

Разходи на фирмата - разходите на фирмата изразяват паричната стойност 

на ресурсите и услугите, които тя използва за производството на продукцията. 
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Според икономическата теория производствените разходи, които осъществява 

фирмата имат две разновидности: едната от тях е представена чрез понятието явни 

или експлицитни разходи, които приемат формата на фактически парични плащания. 

Другата разновидност се изразява чрез термина неявни или имплицитни разходи, 

които са алтернативните разходи на фирмата от употребата на собствените или 

наетите ресурси. При счетоводно отчитане се има предвид експлицитните разходи. 

Явните /експлицитни/ разходи са разходите които фирмата прави за 

покупката на нужните й производствени фактори. Това са плащанията за работна 

заплата на наетите работници, за закупуване на суровини, материали, 

полуфабрикати, енергия и др. 

Неявните /имплицитните/ разходи не се изразяват в преки парични 

плащания или пазарни трансакции
2
. Една част от тях е свързана с използване на 

дълготрайни производствени фактори като сгради, машини, съоръжения. За тях 

фирмата плаща веднъж при закупуването им. В процеса на своето функциониране те 

постепенно се изхабяват и стойността на това изхабяване представлява имплицитен 

разход за фирмите. Той се отчита чрез амортизационните отчисления. По-важната 

част от неявните разходи е свързана с използване на ресурси, които са собственост 

на самата фирма. Към тях се отнасят: собствен капитал на фирмите, услугите на 

нейния собственик, използваните патенти, търговски марки, уникални природни 

ресурси и др. Използването на тези ресурси е свързано с разходи на фирмата до 

толкова, до колкото те са отвлечени от друго възможно алтернативно тяхно 

приложение, което би носело доходи. 

Под алтернативно използване на ресурсите /алтернативни разходи/ 

разбираме относително най-изгодното алтернативно приложение на даден ресурс. С 

термина алтернативни разходи означаваме съществуваща, но пренебрегната поради 

направения вече избор, друга относително най-доходна възможност за приложение 

на въпросния ресурс. Алтернативното използване на ресурсите отразява 

икономическите ограничения, наложени от тяхната оскъдност. Въвеждането и 

използването на категорията алтернативни разходи има значение за обосновка на 

много действителни, но не изразени разходи, свързани с производството на 

продукцията. 
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Съвкупността от явни и неявни разходи определя икономическите разходи 

на фирмата. За разлика от счетоводните разходи, те включват и възнаграждението 

за труда на собственика и нормалната печалба за инвестирания от него капитал. Така 

икономическите разходи обхващат цялата съвкупност от разходи, които фирмата 

трябва да покрие за да осигури ефективност на стопанската си дейност. 

Печалбата на фирмата се определя от динамиката на двете променливи - 

при-ходи и разходи на фирмата. От гледище на счетоводното й отчитане, печалбата 

се явява разлика между общите приходи и съвкупните разходи. Изразява се чрез 

формулата
3
: 

Pr = TR - TC 

Но от гледна точка за разбирането на икономическите разходи, печалбата на 

се разделя на нормална и икономическа. 

Нормалната печалба се получава, когато общите приходи на фирмата са 

равни на нейните пълни икономически разходи. В този смисъл тя се определя като 

нулева печалба. Получаването на нормална печалба е условие за задържане на 

фирмата в бизнеса. Ако използването на производствени фактори не осигуряват 

нормална печалба, собствениците биха изтеглили капиталите си от дадената 

стопанска дейност, за да търсят по-ефективното им приложение. 

Икономическата печалба е добавъчна печалба, т.е. приръст над нормалната. 

Получава се когато приходите на фирмата са по-големи от икономическите разходи 

/TR>TC/ По принцип при конкретни условия, реализирането на икономическа 

печалба е временно явление и не е задължителен момент от дейността на фирмата. 

Нейното получаване в дадена дейност е сигнал за навлизане на нови фирми в 

отрасъла, което увеличава предлагането, намалява цените, а с това и възможностите 

да се извлича допълнителна печалба. Икономическата печалба изпълнява важна роля 

при разпределението на ограничените ресурси между различните отрасли и дейности 

в националното стопанство. Освен това по нея се съди за ефективното използване на 

ресурсите и за възможностите да се търсят по-изгодни алтернативи за това. 

Печалбата може да се отразява и като относителна величина, т.е. да се изчислява в 

проценти /%/ спрямо величината на авансирания капитал. Това отношение се нарича 

норма на печалбата и се използва като основен измерител за рентабилността на 

фирмата. При изчисляване нормата на печалбата, в числителя се записва сумата на 
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нормалната и икономическата печалба, а в знаменателя - размера на авансирания 

капитал. Колкото е по-висока нормата на печалба на фирмата, толкова по-големи са 

нейните шансове за успех в конкурентната борба. 

В обобщение на изложеното по-горе, може да се каже, че основните 

променливи, от които зависи поведението на фирмата са нейните приходи и 

разходи. Фирмата е стопанска единица, която използва производствени фактори, за 

да произвежда стоки и услуги за пазара. Като стопанска единица фирмата купува 

производствени фактори. За покупката на производствените фактори тя прави 

разходи. С помощта на закупените ресурси, тя създава продукция, а от продажбата 

на своята продукция получава приходи. Основен движещ мотив в дейността на 

фирмата е максимизиране на печалбата. Размерът й зависи от динамиката на 

основните променливи величини каквито са приходите и разходите. 

Съотношението между приходите и разходите в баланса на фирмата определя 

ефективността на нейната дейност изразена в печалбата. Затова оценката на тези две 

величини има важно значение за фирменото поведение по отношение на 

производството и предлагането. За разлика от приходите, разходите са елемент, 

който фирмата управлява по-непосредствено. Те са пряко свързани с 

производствената функция на фирмата. С оглед на това, съществено място в 

микроикономическото познание заема теорията за приходите на фирмата, която 

наред с основните закономерности за тяхното формиране разглежда и условията за 

минимизиране на разходите в краткосрочен и дългосрочен период. 

 

2. Приходи и разходи на фирма „БАЛИ и АВМ“ ООД 

 

           Графика  1. Формиране на приходите на хотела  

 

 

 Както е видно, основните приходи са формирани от обичайната дейност в 

съотношение както следва (графика2): 



 

Графика  2. Съотношение между отделните приходи от обичайна дейност  на 

фирмата 
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Видно е, че основната част от приходите се формират от хотелиерска дейност 

и много малка част от ресторантьорска дейност. 

- Анализ на разходите на хотела  

  На следващите графики е показана структурата на разходите на хотела: 

 Графика  3. Структура на разходите на хотела  
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 Видно е, че хотелът реализира най-съществени разходи, свързани с 

обичайната му дейност. Те са разпределени както следва: 

 



 

Графика  4. Структура на разходите за обичайната дейност на  хотела  
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Както е видно, в общия обем разходи, преобладаващи са разходите за заплати, 

материали и услуги. 

 - Ефективност на приходите и разходите  

 Ефективността на направените разходи и получените приходи може да се 

изчисли по следните формули: 

 Показател  Числител Знаменател 

Коефициент на 

ефективност на  

разходите 

Приходи за текущата година   Разходи за текущата 

година  

 

формула 1 

 
 Показател  Числител Знаменател 

Коефициент на 

ефективност на  

приходите  

Разходи за текущата година   Приходи  за текущата 

година  

 

формула 2 

 
 Съобразно посочените формули, ефективността на приходите и  разходите на 

хотела е както следва: 

Показател  Числител Знаменател Резултат 

Коефициент на ефективност на  

разходите 

687870 

 

521984 

 

1,32 

  



 

Показател  Числител Знаменател Резултат 

Коефициент на ефективност на  

приходите  

521984 

 

687870 

 

0,76 

 

 Коефициентите означават, че за един лев получени приходи, предприятието 

прави  разходи в размер на 0,76 лева и обратното – за един лев направени разходи, 

предприятието получава приходи в размер на 1,32 лева. Към настоящия момент, това 

се определя като ефективно, но предприятието трябва да следи динамиката на този 

показател. 

 

3. Изводи и препоръки  

Финансовият резултат характеризира ефективността от финансово-

стопанската дейност на предприятието. Той може да бъде печалба или загуба в 

зависимост от съотношението между разходите и приходите на предприятието. 

Най-важният финансов и оценъчен показател за дейността на предприятието е 

печалбата.  

Динамиката изразява развитието на анализирания показател (печалбата) във 

времето. С нея се изясняват закономерните тенденции на промяната. Те се формират 

под действието на основни, постоянно действащи фактори. Посоката и степента на 

развитието в динамика се разкриват със стойностни абсолютни показатели, 

изразяващи величината на общото изменение на печалбата. Освен абсолютният 

показател за изразяване на динамиката се използва и т. нар. абсолютен прираст. Най-

често за отчитане на динамиката се използват относителни показатели (базисни и 

верижни индекси). Така се осигурява съпоставимост, т. е. информацията за 

предприятието може да се сравнява с подобна за други предприятия.  

В „Бали и АВМ” ЕOOД, гр. Благоевград величината на средногодишния 

темп на изменение на печалбата ( 29.1chP ) се използва за изграждане на 

краткосрочна прогноза за развитието на този показател в следващия период. 

В „Бали и АВМ” ЕOOД, гр. Благоевград аналитичната информация дава 

възможност за детайлно изучаване на тези елементи на печалбата, които оказват 

най-съществено влияние върху крайния финансов резултат.  

В „Бали и АВМ” ЕOOД, гр. Благоевград най-голяма част от балансовата 

печалба се получава от продажби на хотелиерските продукти.  



 

Анализирането на финансово-стопанската дейност на фирмата се осъществява 

с помощта на различни по структура и съдържание икономически показатели. 

Значението на голяма част от тях се променя във времето поради измененията, които 

настъпват в структурата на стопанския живот и целите, които се преследват от 

специалистите при тяхното използване. Ако приемем, че промените във времето са 

незначителни, вниманието за нуждите на управлението трябва да бъде насочено към 

анализа на разходите и приходите от продажби. Това е продиктувано от две 

причини: на първо място равнището на тези два обекта в най-голяма степен 

мултиплицират ефекта върху възвращаемостта на капитала, а на второ място - 

информация за голяма част от останалите обекти може да се получи от годишния 

счетоводен отчет, базиращ се на изискванията на счетоводните стандарти. 
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I. Управление на общинските разходи 

В община Благоевград има 3 приоритетни функции заемащи по-голямата част от 

разходите в  бюджета. На първо място е функция „Жилищно строителство, БКС и 

ООС” , която поглъща 1/3 от разходите на общината. Това е разбираемо като се има 

предвид значението на туризма в Благоевград. Това е една от ключовите ни общини, 

намираща се между две граници с два университета. От тази функция се финансират 

дейностите ”Водоснабдяване и канализация”, “Осветление на улици и площади”, 

”Озеленяване”, ”Чистота”, Други дейности по жилищно строителство БКС и 

регионално развитие”, “Други дейности по опазване на околната среда”. Разходите по 

функцията са изцяло общинска отговорност.  В периода 2008 – 2010 стойностите на 

този показател спадат с около 5% за 2008 той е 40,1%, а за 2010 – 35,6%. Въпреки това 

тази функция е с най-голям приоритет за общината и тази тенденция се запазва. 

 

На второ място следва функцията „Образование”, която увеличава дела си в 

разходите на общината като е началото на периода заема 18,6%, а в края 23,3%. 

Увеличението е следствие от вдигането на критериите на Министерство на 

образованието. Последните години влезнаха нови изисквания свързани с образованието 

на младежта. 

 

   Третото място се заема от функция „Общи държавни служби” и като 

административна такава, тя е на предно място в повечето български общини. При тази 

функция изменението за сравнително краткия период от 3 години е почти двойно. 

Според данните на общината това се дължи на завишение на фонд РЗ , завишени са 

разходите за вода, горива и ел.енергия.  

 



    Интересен е спадът при функция „Отбрана и сигурност” за периода като от 

10,3% за 2008 стига до 1,4% за 2010 година. Наблюдава се обратната тенденция по 

отношение на функцията „Почивно дело, култура и религиозни дейности”. Тук е 

характерно увеличването на разходи за делигирани дейности с близо 5% за тригодието, 

а отношението спрямо разходите за местни дейности остава стабилен за разлика от 

останалите функции. На заден план при разпределението на общинския бюджет заемат 

място следните функции: „Икономически дейности и услиги” (5,3%) , „Социално 

осигуряване и грижи” (4,1%)  и „Здравеопазване” (0,1%). 

Наблюдавайки общите показатели за разходи на община Благоевград и 

тяхното изменение в периода 2008 – 2010 прави впечатление по-големия относителен 

дял на местните дейности спрямо делегираните такива и за 3-те години. През 2008 

година делът на местните спрямо делигираните дейности е 64/36, а през 2010 - 66/34, 

което дава на местното самоуправление известна свобода. 

II. Приходна политика 

   Собствени приходи 

В община Благоевград  се наблюдава тенденция за лек, но постоянен спад в 

собствени приходи за разглеждания период 2008 – 2010. Въпреки това общината 

представя 3 пъти по-голям приходен дял от средния за страната. Това я прави една от 

богатите общини. Собствените приходи формират 43% от общите приходи през 2008, 

през 2009 това са 41,6%, а през 2010 са 37,2%. Наблюдаваните стойности за собствени 

приходи на община Благоевград могат да бъдат определени като доста високи спрямо 

средните за страната (8,7% през 2009).  

 

Най-големият собствен приход в общината постъпва от неданъчни приходи, 

като има тенденция за спад в дела му. През 2008 и 2009  година се отчитат 82%, а през 

последната година от периода 2010 – 65%, което е съществена промяна при 

образуването на неданъчните приходи. Постъпленията от продажба на нефинансови 

активи, от продажба на земя и от общински такси формират главно този дял на 

собствените приходи в общината. Апетитните имоти в общината и развитието на 

туризма способстват нарастването на постъпления в общината. Община Благоевград 

разчита целогодишно на потока от студенти и чужденци и от това именно бележи най-

големи постъпления в бюджета си. Град Благоевград и останалите градове и села в 

общината представляват интерес за много търговци, които наемат тротоарни 

пространства по алеите и улиците. Доброто географско разположение на общината 



играе добра роля за собствените и приходи. Благоевград е известна дестинация не само 

сред българите – през годините общината привлича студенти от Македония, Германия, 

Китай и др., което се отразява и на платежоспособността на местното население, което 

в по-голямата си част се възползва от притока на студенти и практикува търговска 

дейност. Това от своя страна влияе и върху продажбите на нефинансови активи, земя и 

събирането на такси от общината. Когато жителите на общината печелят и самата 

община прогресира.     

При имуществените данъци през 2010 се наблюдава двойно увеличение. Така 

след като през 2008 и 2009 делът на този приход е бил около 13-14% през 2010 скача на 

29% процента. Това се дължи на увеличаването на сделките с придобиване на имоти, 

които в тази община винаги са представлявали интерес. През отчетеният период в 

България имаше бум на продажбите на имоти, а ключовите общини като Благоевград 

увеличиха приходите си и именно благодарение на това. За съжаление не е ясно 

презастрояването и този стремеж за увеличение на приходи дали няма да изиграе лоша 

роля на България като привлекателна туристическа дестинация за в бъдеще.  

 Тенденция на увеличение има и при дела на местните такси. В началото на 

периода е 4,1% , а в края е 5,3%. Събираемостта на такса „Битови отпадъци” бележи 

ръст спрямо планираните приходи през 2010.   

 

Трансфери 

Особено място заема дяла за трансфери в приходния бюджет на община 

Благоевград, тъй като показателите имат високи стойности. Не са характерно големите 

по размер субсидии в капиталовите и общите изравнителни субсидии като като при 

последните се констатира леко повишаване на трансферите. Обща допълваща сусидия 

и други целеви субсидии показват най-високи стойности съотвено – 60% - 59.9% и 26% 

- 24%. В община Благоевград се получават и други трансфери, въпреки че отбелязаните 

трансфери за 2010 година са в размер на 122 031лв. Приети са суми по проект 

„Обществена трапезария” , различни видове програми, субвенция за заметресение и 

дарения, последните възлизат на 80000лв. 

 

III. Просрочени задължения и структурен дефицит 

Община Благоевград  се намира в относително благоприятна позиция спрямо 

множество общини в Република България. Данните за изпълнение на бюджетните 

планове към месец август 2010 година са около 2/3 от цялата сума за годишния план за 



2010 година. Проблеми се наблюдават във финансирането на местните дейности, те се 

оказват много повече спрямо финансирането на делигираните дейности. При 

взаимоотношенията със централаната банка се отчита 100% усвояемост към 2010 

година. Положителна е тендецията при неданъчните  приходи където съществуват 

някои раздели с особено добро развитие и местно финансиране. Това са – общински 

такси за пазари и тържища,  глоби санкции и наказателни лихви, подобрение на 

внасянето на ДДС и други данъци върху продажбите, приходи от концесии, помощи 

дарения и други безвъзмездно получени суми от страната и помощи дарения и други 

безвъзмездно получени суми от чужбина. Тенхният общ процент на изпълнение 

годишния план е околко 200%. 

 

IV. Изводи за политиката 

Характерно за община Благоевград е нейното по-скоро благоприятно финансово 

състояние. Тя също както на повечето общини разчита на държавни финансирания, 

трансфери и субсидии, но дела на собствения капитал на общината играе важна роля в 

нейното развитие. Въпреки големите стойности на задлъжнялост преимущество се 

явява не толкова имуществените данъци или местни такси, а  задържането на добри 

процентни отношения на неданъчните приходи. Голям дял за разходи само за местни 

дейности има функцията „Жилищно строителство” както и отделянето на значителни 

финанси в инфраструктурата. 

Община Благоевград и изпълнява проекти по програма САПАРД във връзка с 

изграждането на канализацията в селата. Въпреки задлъжнялостта си към фирмите 

изпълнители това е еда добра тенденция за усвояване нс финанси. Важен е изводът, че 

дадената община не разчита изцяло на държавно подпомагане. 
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МОНОПОЛ И ОЛИГОПОЛ 

 

Мариана Миленова 
първи курс, специалност „Стопанско управление“ 

 

 
Увод 

Този реферат има за цел да характеризира монопола и олигопола като пазарни 

структури,да покаже последствията от тях и да предложи възможни решения за 

справяне с проблемите.Целта на реферата  се обуславя от все по зачестяващите спорове 

свързани с появата на картели и монополисти на пазара.Те имат голямо значение за 

развитието на пазара в страната и на икономиката като цяло. 

 

Темата е актуална поради факта, че борбата за монополистично надмощие 

между отделните участници на пазара и все пo-честа поява на картели води до 

накърняване на интересите на потребителите и липсата на конкуренция, която да 

стимулира научно-техническия прогрес на фирмите на пазара. 

 

I. Същност на монопола и олигопола 

Монополът е пазарна структура със строго определен единствен продавач,който 

произвежда продукция без близки заместители.Думата е от  гръцки произход и 

означава “продавам сам” .Монополът е пълно отрицание от конкуренцията. Ако една 

единствена фирма предлага и продуктът няма заместители, тя е абсолютен монопол. В 

практиката се говори за монополизация на пазара дори когато продавачът не е един. 

В такъв случай понятието се използва като синоним на монополна сила или 

монополна власт, реализирана чрез влияние върху пазарната цена. Съществуват три 

основни причини за възникване на монопол на даден пазар. Първата е свързана с 

икономиите от мащаба, при което една фирма успява да задоволи цялото пазарно 

търсене при по ниски разходи отколкото две или повече фирми биха могли. Това се 

случва особено в индустрии където непроменливите (фиксирани) разходи са 

значително по-големи спрямо променливите разходи за производство (например 

железопътния транспорт) Втората причина за създаване на монопол са външните 

ефекти. Такива са налице, когато достъпа до определено благо не може да бъде 

изключен или неговото индивидуално потребление не може да бъде измерено ( 
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например отреблението на националната сигурност и на морския фар). В тези случаи се 

счита, че държавната намеса е удачна тъй като в този случай никой не би се заел да 

предостави такъв продукт или услуга. Трета причина за възникване на монополите са 

правните бариери за навлизане на даден пазар, като авторски права,патенти,лцензи и 

др. 

Олигопол в превод  от гръцки означава “малко,продавачи,търгувам”.Утвърждава 

се като доминираща пазарна структура в средата на 20 век. Основната причина за 

появата на олигополните пазари.са икономиите от мащаба,сливанията и поглъщанията, 

законовите ограничения за влизане на пазара.Олигополът е пазарна структура, при 

която производството и продажбите в някой сегмент на пазара се контролират от малко 

на брой конкуриращи се фирми. Не големият брой продавачи се обеснява с факта , че 

нови фирми трудно проникват на този пазар. При такава ситуация решенията на една от 

фирмите силно влияят на решенията и на другите.Всяка от фирмите би искала да стане 

монополист, но конкуренцията на другите не и позволява. Ако един от участниците 

намали цените ,потребителите биха се ориентирали към него. Останалите 

производители би следвало или да намалят цените или да предложат по-голям брой или 

обем услуги. За това в олигополите фирмите не се конкурират ценово, обикновено се 

получава негласно споразумение  за общо ниво на цените, така че да не се ощетяват 

помежду си . Такава форма на олигопол  се  нарича картел. В него договарящите се 

страни определят общо ниво на производството, което би осигурявало добра печалба на 

всички. Определя се и квота на всеки от участниците в общото производство,както и 

възможните пазари за реализация. Ологополите се считат за нежелателни, тъй като при 

тях се повишава рискът от ценови споразумения между компаниите, което накърнява 

интересите на потребителите . При олигопол фирмите се конкурират предимно чрез 

маркетингови стратегии, услуги съпъстващи продукта и др. Типични олигополни 

структури сa : автомобилостроенето,химическата промишленост,фармацефтика. 

 

II.Основните последствия от появата на монопол и олигопол 

Три са най-значимите последици от монопола: 

           А. Условие и предпоставка за ефективност  при разпределението на ресурсите е 

маржиналните разходи да са равни на цената. При монопола, обаче цената е по- висока 

от маржиналните разходи. Като резултат, монополистът произвежда по-малък обем и 

продава при по-висока цена в сравнение с условията на съвършена конкуренция. 

Първият очевиден резултат от монопола е неефективност. 
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Б.  Монополът води до преразпределение на дохода в обществото.При 

установяване на равновесие в условията на монопол, чрез увеличаване на цената и 

намаляване на обема, част от потребителския излишък преминава в монопола и 

образува икономическата му печалба. 

В. Защитени от конкуренцията чрез високи бариери, монополистите не са 

подложени на същия натиск за обновяване на производството и съкращаване на 

разходите , като конкурентните фирми. С други думи монополизмът води до задържане 

на техническия прогрес. Техническото усъвършенстване и обновяване на продукцията 

изискват огромни средства, който са по възможностите на едрите корпурации. 

Олигополът е специфична пазарна структура която предразполага за 

формирането на така наречените картели,които нанасят най-големи вреди на крайните 

потребители. Негласните съглашения между фирмите конкурентки на даден пазар 

налагат на куповачите една определена цена като не се вземе предвид 

удоволетворяването на потребностите и възможностите на потребителя. Основната цел, 

която води картелите е постигането на максимална печалба и задоволяването на 

нуждите на производителите. Това е едно от основните последствия от появата на 

олигопол.Олигополните производства носят значителна печалба и се характеризират с 

голяма изследователска дейност,  като по лесно осъществяват нововъведения в 

производствения процес. Между предприятията олигополисти има значителна 

зависимост. Те имат определени дялове в дадено производство и си сътрудничат като 

същевременно се конкурират на ниво качество. Понякога е на лице елиминация на 

конкуренти. Договарянето е много важно за ологополистите, договарят се най-вече 

цени и обемите на производството. Най-масовите разновидности на олигопола са:   

- картел,  

- лидерство в цените,  

- модел на пречупената крива на търсенето,  

- ценообразуване на база средни разходи плюс печалба.  

Лидерството в цените или “Мълчаливо договаряне” е на лице когато една 

компания определя цена която удоволетворява потребителите и те се насочват към 

съответната фирма.  И за да бъде постигнато едно съгласие между фирмите на пазара се 

стига до това нарушение на закона, което не може да бъде и санкционирано.  

 

IІІ. Състояние на монополизацията в България  
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При текущото развитие на икономиката в страната е налице монопол предимно 

при по-големите държавни и частни предприятия поради специфичния вид услуги, 

които те предлагат. В България има няколко такива предприятия,   които са тотални 

монополисти на пазара, на който търгуват. Конкретни примери са: “Булгаргаз”, 

“Лукойл”, “ВиК”.”БТК” “БДЖ” и др. До пред няколко години преди навлизането на 

първия GSM оператор пълно монополистично надмощие притежаваше БТК. След 

появата на мобилните оператори , БТК все още има монополистично надмощие, но е 

изправена пред сериозна конкуренция, която доведе и до някои нови обновления в 

асортимента на предлаганите от нея услуги. По неофициални дани от участници на 

пазара услугата ADSL на БТК заема около 30% от пазара на интернет доставките като 

приходи. Най-голям дял на този пазар (около 50%) имат така наречените LAN – мрежи 

( кварталните “локални” доставчици), а остатъкът – около 20% се пада на кабелните 

телевизии. Даните на Комисия за регулиране на съобщенията поазват че 2009 г. 

Общите приходи в сектора са 142 млн.лв,или с малко над 25% повече от тези за 2008г. 

И докато тенденциите за пренос на дани сочат ръст, то при фиксираните телефони е по 

скоро обратното , спадът е все по-рязък. 

При направена анкета на тема : „Най омразния монополис на пазара”, 139 гласа 

са разпределени както следва: 

 

Олигополът се различава от монопол по товаче в него се включва няколко 

предприятия търгуващи на един и същи пазар.Тъй като основната разновидностна този 

вид икономическа структура е картела, той се разкрива много трудно и е ненаказуем.      

Картелите са забранени от законодателството на почти всички страни и и 

съществуват главно като международни организации. Един от сигурните белези, че 

един пазар е под въздействието на такива договори е установяването на твърди цени. 

БДЖ: 3 (2.16%) 

БТК: 76 (54.68%) 

НЕК: 9 (6.47%) 

ВИК: 2 (1.44%) 

Tоплофикация: 35 (25.18%) 

Лукойл: 10 (7.19%) 

Друго: 4 (2.88%) 
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През 2оо7 цената на олиото скача с почти  79%, което го прави шампион по поскъпване 

сочат дани на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Също така през 

същата година Комисиата за защита на конкуренцията оповестява, че 13 производители 

на олио имат картелно споразумение помежду си, заради което са глобени с почти 1,9 

млн.лв.Според антимонополната комисия компаниите  са договаряли цените, на които 

да купуват слънчогледово семе и да продават олиото си, като това е станало на 

заседания на Съюза на производителите на растителни масла и маслопродукти в 

България. Производители на хляб са завишили цените след тайно споразумение през 

2003 г , наложена им е глоба в размер на 150 хил лв. От  Върховния административен 

съд. С тази сума през 2002 г хлебари от Южна българия са наказани за уговорка 

помежду си за цените на белия и типов хляб от 700гр. На 25 септември 2007 г 

Комисията за защита на конкуренцията образува производство, по самосезиране, във 

връзка с множество съобщения в медиите за увеличение на цените на таксиметровите 

услуги на територията на София. Целта на проучването  е да установи евентуално 

извършени нарушения по чл.9 ал.1 от  ЗЗК, от страна на “Национален съюз на 

превозвачите” , Асоциация на таксиметровите  синдикати в България  гр. София, 

Независимо национално сдружение на таксиметровите  водачи в България- 

ЕВРОТАКС, гр. София , което е регионалният софийски клон на Сдружение 

“Национална федерация на таксиметровите водачи в България„ (НФТВБ) гр. София. 

Регулаторните органи на Европейската комисия са провели обиски в офисите на редица 

европейски авиокомпании, които са заподозрени в картелно споразумение за 

повишаването на цените на билетите до Япония. Органите имат основания да смятат , 

че превозвачите са нарушили правилата на ЕС, забраняващи такива договорки, 

нарушаващи конкуренцията. Обиските са били потвърдени от „Луфханза” и 

„Алиталия”. 

 

ІV. Мерки могат да се вземат за борба с монопола и олигопола 

За борба с монопола и последиците от него се използват различни мерки. В 

различните страни се прилагат някой от следните средства за въздействие: 

            A. Данъци. За намаляване  на отрицателните последици от монопола при 

разпределението на доходите могат да се използват данъците.Чрез облагане на 

концентрираните отрасли с високи данъци, държавата намалява монополистичните 

печалби, смекчавай ки  по този начин част от социално неприемливите последици от 
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монопола. Данъкът намалява печалбите, но не оказва влияние върху обема на 

производство.  

            Б. Контрол върху цените. Същноста му се свежда до установяване на 

административно регулиране на цените. Ценовият контрол дава практически резултати: 

например  на,аляване на печалбите на големите корпорации. Но от друга страна води до 

поява на дефицит на регулираните пазари. 

            В. Държавна собственост. В някои сектори като водоснабдяване, газ, 

електрификация, телефон, телефони услуги и др, се смята, че ефективно производство 

може да има при условията на монопол или приближаване към него. В такива случаи 

съществува избор: дали да се установи държавна собственост в отрасъла или държавно 

регулиране.В световната практика се ползват и двата метода. 

            Г.  Регулиране. То е важно средство за държавен контрол  върху  отраслите и 

фирмите. Регулирането дава право на специални органи да преразглеждат цените, 

обемите, влизането и излизането от регулираните отрасли и  т н. То представлява 

същество вържавен контрол без държавна собственост. 

            Д. Антитръстова политика. Тя обхваща закони, които забраняват определен тип 

поведение или определен тип пазарни структури. Тя казва на фирмите каво не бива да 

правят. 

            Един от основните начини за справянето с олигопола е издадения закон  за 

Защита на конкуренцията. В него има клаузи, които забраняват наличието на 

споразумения между предприятията. Той е основния регулатор на олигопола и 

монопола в страната. 

 

Според Чл. 9. (1) от Закона за защита на конкуренцията са забранени  всякакъв 

вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и 

съгласувана практика на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат 

предотвартяване, ограничаване  или нарушаване на конкуренцията на съотверния 

пазар, като например:  

1. Пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия; 

2. Разпределяне на пазари или източници на снабдяване; 

3. Ограничаване или конролиране на производството, търговията,техническото 

развитие или инвестициите; 
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4. Прилагане на различни условия за един и същи вид договори по отношение на 

определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение 

като конкуренти; 

5. Поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата 

страна на допълнителни задължения или от сключването на допълнителни 

договори, които по своя характер или съгласно търговските обичаи на са 

свързани с предмета на основния договор или с неговото  изпълнение. 

 

Този закон е основната мярка за борба с картелите . При нарушение на закона се 

налагат глоби до 300 хил лв на нарушителите. 

 

. 

 

Използвана литература: 

 

1. Закон за защита на конкуренцията. 

2. Комисия за регулирането на съобщенията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНВЕСТИРАНЕ В КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ  
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Мария Иванова Георгиева 

Специалност  „Стопанско управление“, трети курс 

 

 

 

 
УВОД  

Инвестирането в дълготрайни активи е инвестиция, която си струва, но за по-

бърза възвръщаемост на вложените средства е разумна инвестиция и в краткотрайни 

активи, особено, ако фирмата няма достатъчен капитал за дългосрочни вложения 

(дълготрайни активи).  

Краткотрайните активи са инвестираните средства на фирмата, които участват в 

текущата й дейност за по-кратък период от време. Те пренасят изцяло своята стойност 

върху стойността на произведените продукти и услуги и извършват кръгооборот в 

рамките на една година. „Създаването на тези активи е краткосрочна инвестиция, която 

се възвръща еднократно и наведнъж“
1
. Типичен пример за такава инвестиция е 

влагането на парични средства от фирмата в материални запаси. 

1. Инвестиране в краткотрайни активи 

Инвестициите в краткотрайни активи могат да се характеризират по следния 

начин: 

 инвестираните средства извършват кръгооборот в рамките на една година; 

 инвестираните средства се възвръщат еднократно, наведнъж; 

 инвестирането на средства в краткотрайни активи на фирмата не носи пряко 

доход, а осигурява непрекъснатост на дейността й. 

 влагането на средства в краткотрайни активи осуетява осъществяването на други 

инвестиции, които носят доход. 

Средствата на фирмата се инвестират в следните краткотрайни активи
2
: 

 материални запаси; 

 вземания; 

 парични средства; 

                                                           
1
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2
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 разходи за бъдещи периоди. 

Например. Ако дадена фирма снижи средногодишната наличност на материални 

запаси с 10 000 лв. в резултат на подобрената им обръщаемост и съществува 

възможност за инвестиране на тези средства в активи, носещи годишен доход 15%, то 

намалението на запасите би донесло на фирмата допълнителен годишен доход от 1 500 

лв. 

Принципно, въпросите за инвестирането на средствата на фирмата в активи се 

разглеждат относително откъснато от въпросите за източниците на тези средства. По 

отношение на влагането на средства на фирмата в краткотрайни активи, това не е така. 

Инвестициите в тези активи се разглеждат силно обвързано с източниците на влаганите 

средства, т.е. с краткосрочното финансиране във фирмата. 

2. Видове краткотрайни материални активи 

Видовете краткотрайни или още „текущи“ материални активи са: 

 материали – към тях се отнасят суровини и основни материали, купени 

полуфабрикати, спомагателни материали, горива и други; 

 продукция и стоки – готова продукция в складовете; 

 биологични активи; 

 незавършено производство. 

„Краткосрочни (текущи) вземания са парични средства на предприятието в 

други фирми от продадени стоки или извършени услуги със срок на получаване до една 

година“
3
. Тук се включват вземанията от съучастие в дейността на друго предприятие, 

вземанията от продажби, вземанията от предоставени заеми, данъци за възстановяване. 

Краткосрочните инвестиции включват в себе си преди всичко акции, облигации, 

съкровищни бонове, които фирмата е придобила в свързани предприятия; средства, 

вложени в благородни метали или скъпоценни камъни, акции и облигации. Основната 

цел на тези активи е подобряване финансовото състояние на фирмата. 

Паричните средства са средствата в левове и валута, които фирмата разполага в 

брой, в банкови сметки, в блокирани парични средства. 

„Съвкупността от елементи на краткотрайните активи характеризира техния 

състав, а относителния дял на всеки елемент в общата стойност на краткотрайните 

                                                           
3
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активи характеризира тяхната структура.“
4
 Общата стойност на краткотрайните активи 

носи наименованието оборотни средства или оборотен капитал.  

Краткотрайните активи имат няколко характеристики
5
: 

 участват еднократно в стопанската дейност; 

 променят натурално- веществената си форма; 

 при всеки оборот те пренасят наведнъж и изцяло стойността си върху стойността 

на реализираната продукция. 

Краткотрайните активи съществуват в две форми - натурална и парична. Те се 

намират в различни етапи на възпроизводствения процес. В етапа на производство са в 

натурална форма, а в етапа на обръщението в парична. 

Краткотрайните активи се оценяват чрез различни оценки. Закона за 

счетоводството препоръчва три цени
6
: 

 цена на придобиване- прилага се към краткотрайни активи закупени отвън и 

включва покупна цена, цена на транспортиране и всички разходи до 

въвеждането им в експлоатация; 

 себестойност- за краткотрайните активи произведени в предприятието и е равна 

на пълните производствени разходи; 

 справедлива цена- цена, срещу която един актив може да бъде заменен между 

информирани и желаещи сделката продавач и купувач. Може да бъде продажна 

цена, пазарна цена или борсова цена. 

Особеност при функционирането на краткотрайни активи е че съществува 

разстояние от време между придобиването на материални запаси и влагането им в 

производството. През този период може да настъпи изменение в цените им. Затова 

предприятието е свободно да реши по каква цена ще вложи материалите в 

производството. Съществуват няколко метода
7
: 

 метод на първа входяща първа изходяща- суровините се влагат по реда на 

тяхната доставка и по съответната цена. Това дава възможност да се реализира 

по- висока печалба. 

 метод последна входяща първа изходяща- влагат се първо последно доставените 

материали, което оскъпява в началото, но в последствие намалява цената. 
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 метод на конкретна цена- предприятието само избира цената, по която да влага 

суровините в производството. 

Краткотрайните активи трябва да бъдат използвани ефективно като за тази цел 

се въвеждат още две понятия
8
: 

 брутен оборотен капитал- цялата стойност на всички краткотрайни активи- 

когато не се уточнява изрично се приема за оборотен капитал. Чрез него се 

изчисляват показатели за ефективност; 

 нетен (чист) оборотен капитал- представлява разлика между брутния оборотен 

капитал и краткосрочните задължения на предприятието. Той има отношение 

към ликвидността на капитала. 

Управлението на оборотния е съвкупност от дейности, насочени към определяне 

на оптимални размери на краткотрайните активи, необходими за да се гарантира 

непрекъсваемост на дейността на предприятието.  

 Основните резултати от управлението на оборотния капитал са
9
: 

 повишава се обращаемостта на оборотния капитал, а оттук и реализираната 

печалба; 

 намалява риска от залежаване и разваляне на продукцията; 

 оптимизират се разходите за доставка и съхранение на суровините и 

материалите и за експедиция и реализация на готовата продукция; 

 не се допуска прекъсване на производствения процес и неговото прекалено 

оскъпяване; 

 намалява размера на незавършеното производство; 

 оптимизират се продажбите на кредит. 

Конкретни аспекти на управлението на оборотния капитал са:  

 управление на запасите, респективно на доставките и съхранението на 

суровините и материалите. За целта се определят оптимално ниво на една доставка, 

разходите за доставка и съхранение, оптималния брой доставки и минималното ниво на 

запасите в склада, при което се прави заявка за нова доставка на материал като се 

използва специфичен формулен апарат, който не винаги има очакваното практическо 

приложение. 
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Втори въпрос на управлението на суровините е кога броят на доставките трябва 

да бъде по голям от оптималния брой на доставките. Това се допуска само когато 

допълнителните транспортни разходи са по-малки по размер от сумата между 

намаляването на складовите разходи и печалбата от инвестирането на освободените 

оборотни капитали. 

 управление на вземанията по продажби. За целта обикновено най-напред се 

преценява дали произвежданите стоки са подходящи за продажба на кредит. След това 

измежду потенциалните купувачи се избират най-надеждните, на които се увеличават 

сроковете на фирмен кредит. Като резултат обикновено нараства обема на поръчките на 

тези купувачи, а оттук и реализираната от предприятието печалба. От друга страна 

нараства процента на несъбираемите вземания и е необходимо допълнително 

финансиране. Тези два ефекта се сравняват и ако печалбата е по-висока се пристъпва 

към увеличаване срока на фирмен кредит. Като втора възможност за управление на 

вземанията се посочва предизвикването на производство по несъстоятелност, като 

трета факторинга и т.н. 

 управление на паричните средства. Целта е да се поддържа добра абсолютна 

ликвидност. Теоретично това се постига като се определи оптимален размер на 

паричните средства, който при необходимост да се регулира чрез покупко-продажба на 

ценни книжа (най-вече ДЦК) или ползване на краткосрочни заеми. Първото е за 

предпочитане, тъй като разходите са по-ниски. 

От изложеното по-горе, може да бъде направен извода, че: колкото повече са 

краткотрайните активи, толкова по-голям е оборотен капитал. Оборотния капитал се 

формира като от краткотрайните активи извадим краткосросните задължения. За да 

бъде по-ясна теоретичната постановка на инвестирането в краткотрайни активи, по-

долу ще представим пример от практиката. Умишлено е избрана фирма за предлагане 

на канцеларски материали, консумативи и учебни пособия, тъй като в този бизнес често 

се налага инвестиране в краткотрайни активи.  

 

3. Инвестиране в краткотрайни активи от фирма „Перун“ ООД- гр. 

Благоевград  

Книжарници „Перун”, гр. Благоевград е най-голямата верига книжарници в 

Югозападна България. Предлага офис техника и консумативи, канцеларски материали, 
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художествена и специализирана литература, офис обзавеждане и учебно оборудване, 

реклама и рекламни дейности. 

Книжарница „Перун” е създадена през 1993 г. Основната и дейност в самото 

начало е било внос и търговия с канцеларски материали на едро и дребно в малък 

гараж. През юни 1997 г. е открита първата по-голяма книжарница „Перун” в гр. 

Благоевград, намираща се и до днес на ул „д-р Христо Татарчев” 22.  

5.  . 

 Към 15.08.2011 г. фирма „Перун“ е инвестирала в краткотрайни активи (стока и 

материали). Това са тетрадки,учебни помагала, раници и въобще всичко, необходимо за 

първия учебен ден. Фирмата ще направи тази инвестиция с цел да продаде закупената 

стока за по-малко от месец, тъй като до 15 септември (първия учебен ден), всички 

родители пазаруват пособия и принадлежности за своите деца. Ето защо, тази 

инвестиция в този момент е напълно подходяща и оправдаваща. Краткотрайните 

активи ще се продадат за по-малко от месец и ще донесат печалба на фирмата.  

Оборотния капитал за този период ще има висока стойност.  

За да отчетем правилно дали инвестицията е била разумна или не, ще 

анализираме ситуацията в зависимост от това: кое е по-добро – фирма „Перун“ да 

инвестира в краткотрайни активи преди първия учебен ден или да направи инвестиция 

за закупуване на голяма копирна машина, т. е. дълготраен материален актив, който 

няма да има бърз и висок оборотен капитал.  

Предвид описаното по-горе, може да бъде формулираната следната хипотеза: 

Инвестирането в краткотрайните активи, месец преди първия учебен ден е по-

добра стратегия, отколкото инвестирането в дълготраен актив в същия този 

момент. 

 В следващата таблица ще опишем подробно краткотрайните активи, в които 

фирма „Перун“ ще инвестира,месец преди първия учебен ден:  

Таблица1. Обем на инвестициите в краткотрайни активи и печалбата от тях  

 

 

Инвестиране в 

краткотрайни активи  

Печалба при 23% 

надценка  

Химикали 1200 276,92 

Тетрадки  2500 576,92 

 Глобуси 1500 346,15 

 Раници 3200 738,46 

 Играчки 2400 553,85 
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 Игри с учебна цел 800 184,62 

 Органайзери за бюро 1500 346,15 

Хартиени продукти 3300 761,54 

 Ученически пособия 4000 923,08 

 Детски ранички 3000 692,31 

 Детски карти 1500 346,15 

Средства за писане 1200 276,92 

Папки и класьори 2500 576,92 

Общо: 28600 6599,99 

 

Графично данните имат следния вид: 

 

 

Ако решението за инвестиция в дълготраен актив бъде взето месец преди пъврия 

учебен ден, вместо да се инвестира в краткотрайни активи, то тогава ще бъде 

необходимо време от 8 години, за да възвърнем инвестицията.  
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 Необходимите средства за инвестиране в краткотраен актив в книжарница 

„Перун“, месец преди първия учебен ден са изчислени на стойност 28 600 лв. Считаме, 

че възвръщаемостта на вложените средства ще бъде не по-дълга от два месеца, т. е. 

вложенията ще бъдат възстановени и фирмата ще реализира печалба в размер на 

6599,99 лв. След реализиране на печалбата, могат да бъдат отделени средства и за 

закупуване на дълготраен актив (копирна машина).  

 

    Табилца №2 

 Инвестиране  

в КА (консумативи за първия учебен ден) 28600 

в ДА (копирна машина) 28600 

 

                      Табилца №3 

 Печалба от ДА 

Първа година 3500 

Втора година 3500 

Трета година 3500 

Четвърта година 3500 

Пета година 3500 

Шеста година 3500 

Седма година 3500 

Осма година 3500 

Девета година 3500 

 31500 

 

 Видно от таблицата е, че чак на девета година от закупуването си, копирната 

машина ще излезе на печалба, т. е. инвестицията в краткотрайния актив, който е 

направен ще бъде най-разумното решение.  

 

Заключение  

Средствата на фирмата, вложени в краткотрайни активи, не създават доход, а са 

условие за непрекъснатост на дейността й. С колкото по-малко краткотрайни активи 

фирмата осъществява дейността си, толкова по-малък е обездвиженият й капитал. Не е 

задължително намаляването на краткотрайни активи да е абсолютно. Важното е 

резултатите от използването на краткотрайни активи да нарастват. Изпреварващото 

нарастване на паричните постъпления от продажби на фирмата над нарастването на 
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стойността на краткотрайни активи, с които са постигнати тези продажби, гарантира 

такива резултати. 

Обръщаемостта на оборотния капитал определя резултатите от използването на 

краткотрайни активи по следния начин
10

: 

 ускоряването на обръщаемостта на оборотния капитал го намалява в 

двете му части – нетния оборотен капитал и краткосрочните задължения и снижава 

капитала, замразен в активи, които пряко не носят доход; 

 ускорената обръщаемост на нетния оборотен капитал води до 

абсолютното му намаление, като един и същи обем продажби се реализира с по-малко 

количество оборотен капитал; 

 ускорената обръщаемост на оборотния капитал води до относителното му 

намаление, като с едно и също количество оборотен капитал се реализира по-голям 

обем продажби. 

Мотивите за ускоряване на обръщаемостта на оборотния капитал са свързани с 

това, че краткотрайните активи не носят пряко доход и средствата, вложени в тях, 

могат да се приемат като временно обездвижени. Колкото по-малка е наличността на 

краткотрайни активи, толкова по-малък е размерът на замразения в тях капитал. При 

намаление на нетния оборотен капитал намалява и общата потребност на капитал във 

фирмата. Намаляват краткосрочните задължения на фирмата и се увеличава 

ликвидността й. 
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   ПРОБЛЕМИ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА  

  

 
Милена Каримова 

 

Специалност “Стопанско управление” 

 

 

 
 УВОД  

 

Работната заплата представлява част от брутния вътрешен продукт, разпределен за 

потребление между заетите лица в държавния, кооперативния и частния сектор. Тя включва 

всички начислени суми за отработено време по трудов договор, възнагражденията и 

доплащанията, предвидени в кодекса на труда и други закони, нормативни актове и 

колективните трудови договори.  

1. Минимална работна заплата  

 

Минималната работна заплата е най-ниското трудово възнаграждение за положения 

труд или за постигнатите резултати, определени в Закон, нормативен акт на 

представителството, споразумение, колективен трудов договор и трудов договор. Тя може 

да се определи за страната, за отделни отрасли (браншове), региони, организации, 

професии и др.  

Необходимостта от определяне на минималната работна заплата на национално 

равнище като национален стандарт в системата за защита на труда обикновено се свързва 

със стремежа да се: 

- намали, където и когато е възможно и да се премахне експлоатацията на 

работниците и служителите;  

- стабилизира и да се увеличи покупателната способност на заетите, а по такъв начин 

да се стабилизира и увеличи заетостта;  

- приведе трудово възнаграждение на най-ниско платените работници и служители в 

съответствие с поскъпването на живота и с повишаването на жизнения стандарт;  

- намалява бедността в онази си част, която се определя от равнището на 

минималната работна заплата;  

- създава условия за намаляване и премахване на нелоялната конкуренция на 

трудовия пазар;  
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- създават предпоставки за спазване на принципа „за равен труд – равна заплата”;  

- намаляват и да се премахват трудовите конфликти в организациите, които възникват 

по повод и във връзка с минималните трудови възнаграждения;  

- подпомогне стабилизиращата функция на работната заплата. 

Няма общоприето схващане за основните функции на минималната заплата. 

Националните практики в тази област са различни. Независимо от това, обаче могат да се 

разграничат четири  концепции за нейното основно предназначение.  

 

Концепции за основното предназначение на минималната работна заплата 

Минимална работна 

заплата  

Средство за защита на работната заплата на уязвими групи 

работници и служители  

Средство за определяне на справедлива работна заплата  

Средство за създаване мрежа в системата на заплащане 

Средство за макроикономическа  политика за постигане на 

желаната икономическа стабилност  

 

Използването на минималната заплата като средство за защита на уязвимите групи  

работници и служители обикновено засяга много ограничен брой  заети лица. Най-често 

това са наетите, които не са защитени от ефективни споразумения и колективни трудови 

договори в отрасъла или организацията, и които по тази причина получават значително по-

ниско трудово възнаграждение в сравнение с обичайното равнище на работната заплата. В 

основата на тази практика е разбирането, че: 

- минималната работна заплата, освен всичко друго трябва да отговаря на 

възможностите на работодателя да гарантира нейното изплащане;  

- минималната работна заплата трябва да осигурява задоволяването на основните 

жизнени потребности на работниците и служителите в дадения момент;  

- държавата трябва да стои настрани от регулирането на миналната заплата, като 

представи решаването на този проблем на диалога между синдикатите и 

работодателите.  

Тази високо селективна стратегия на държавата в областта на минималната заплата 

се счита за плах опит  да се намали разликата между ниските и високите заплати, когато тя 

създава социално напрежение.  

Използването на минималната работна заплата, като средство за определяне на 

справедлива работна заплата се основава на разбирането, че тя трябва да бъде близка до 
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преобладаващото равнище на трудовото възнаграждение. По такъв начин обхватът на 

справедливата минимална заплата е много по-голям от обхвата на минималната работна 

заплата, използвана като средство за защита  на уязвимите групи работници и служители.  

Поради по-голямата загриженост за защитата на жизнения стандарт на нископлатените 

работници и служители не са редки случаите, когато ветрилото от минимални заплати е 

толкова широко, че определя базовите съотношения в работната заплата. 
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2. Средна работна заплата за България 

   

През 1997 г. фонда на работната заплата се увеличава с 37% спрямо 1996 г., която е 

приета за база на сравнението. Това се дължи на положителното влияние, което оказва 

средната работна заплата, която нараства с 54%. Вторият фактор, изменението в 

средносписъчния брой на заетите лица е ограничил положителните промени в средната 

работна заплата, като отбелязва намаление от 11% спрямо предходната година.  

Тенденцията на негативно влияние на втория фактор (средносписъчния брой на 

заетите лица) се запазва и през втория анализиран период, но през 1998 г. той намалява със 

7%. Общият (тотален) индекс на фонд работна заплата показва 43% увеличение, което 

отново се дължи на положителното влияние на първия фактор, а именно на средната 

работна заплата, която се повишава с 53% спрямо 1996 г.  
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Общият индекс на фонд работна заплата з 1996 г. нараства с над 83%. През този 

период субиндексът на фонд работна заплата, изразяващ автономното изменение на 

средносписъчния брой на заетите лица има най- малкото намаление за четирите 

анализирани подпериода, изразен в коефициент той е приблизително равен на 0,97 , т.е. 

средносписъчния брой на заетите лица е намалял с 3%. Както и при разгледаните по-горе 

периоди фонда на работната заплата е нараснал под положителното влияние на първия 

фактор. Средната работна заплата е нараснала 89%.  

Относителното нарастване на фонда на работната заплата под влияние на двата 

фактора. Автономното изменение на средната работна заплата е 856%, а средносписъчния 

брой на заетите лица е намалял с 9%. Имайки предвид, че по- голяма част от нарастването 

на фонд работна заплата и автономното увеличение на средната работна заплата се дължат 

именно на инфлацията. В мултипликативен аспект за периода 1996 – 2010 г. се установява, 

че относителното нарастване на фонд работна заплата е плавно, като за последния 

анализиран подпериод отбелязва рязко нарастване, което както посочихме се дължи в най-

голяма степен на инфлацията. Самостоятелното изменение на средната работна заплата 

също е в посока увеличение.  



 4 

 

 

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ И СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ 
2010г. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И РЕЖИМ НА ЗАЕТОСТ 
       

Икономически дейности1) 

Пълно и непълно 
работно време2) 

Пълно работно 
време 

Непълно работно 
време2) 

Наети 
лица 

Средна 
годишна 
заплата 

Наети 
лица 

Средна 
годишна 
заплата 

Наети 
лица 

Средна 
годишна 
заплата 

Брой Левове Брой Левове Брой Левове 
Общо 2 124 942 3 511 2 024 730 3 628 100 212 1 155 

Добивна промишленост 30 477 5 844 30 467 5 846 10 977 

Преработваща промишленост 618 696 3 110 608 414 3 146 10 282 996 

Производство и разпределение на 
електроенергия, газ и вода 59 251 6 572 58 800 6 604 451 2 335 

Строителство 125 808 2 958 122 615 3 007 3 193 1 102 

Търговия, ремонт на автомобили, лични 
вещи и стоки за домакинството 313 223 2 637 284 758 2 799 28 465 1 022 

Хотели и ресторанти 83 365 2 055 66 972 2 327 16 393 946 

Транспорт, складиране и съобщения 165 581 4 250 157 858 4 379 7 723 1 612 

Финансово посредничество 31 454 8 158 29 941 8 441 1 513 2 555 

Операции с недвижими имоти и бизнесуслуги 131 502 3 140 119 736 3 353 11 766 964 

Държавно управление; задължително 

обществено осигуряване 118 259 5 641 115 908 5 722 2 351 1 650 

Образование 192 362 3 840 188 110 3 898 4 252 1 303 

Здравеопазване и социални дейности 133 397 3 933 127 151 4 035 6 246 1 847 

Други дейности,обслужващи обществото и 

личността 121 567 2 432 114 000 2 526 7 567 1 011 

       

1) НКИД-03 - Национална класификация на икономическите дейности 
2003     

2)  Наетите на непълно работно време не са преизчислени към пълна заетост    
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Наети лица на пълно работно време /2010 г./ 
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Средна годишна заплата /лв. по съответни икономически дейности (2010 г.) 
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НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ И СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ 2010г. ПО 
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И РЕЖИМ НА ЗАЕТОСТ 

Икономически дейности1) 

Пълно и непълно работно 

време2) 
Пълно работно време Непълно работно време2) 

Наети лица 
Средна годишна 

заплата 
Наети лица 

Средна годишна 

заплата 
Наети лица 

Средна годишна 

заплата 

Брой Левове Брой Левове Брой Левове 

Общо 2413509 6445 2291893 6680 121616 2012 

Добивна промишленост 29433 10172 29334 10198 99 2569 

Преработваща промишленост 601843 5663 589619 5744 12224 1738 

Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 34597 13036 34464 13055 133 7931 

Доставяне на води;канализационни 
услуги,управление  на отпадъци и 

възстановяване 33846 6673 33251 6743 595 2794 

Строителство 243925 5439 235626 5563 8299 1910 

Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 399128 5212 369861 5490 29267 1706 

Транспорт, складиране и съобщения 147877 7133 139327 7415 8550 2537 

Хотелиерство и ресторантьорство 112597 3764 99382 4060 13215 1538 

Създаване и разпространение на информа-

ция и творчески продукти; далекосъобщения 59745 13782 57789 14117 1956 3871 

Финансови и застрахователни дейности 52976 14256 50615 14682 2361 5124 

Операции с недвижими имоти 25105 6654 23295 6995 1810 2267 

Професионални дейности и научни 
изследвания 70774 8930 66879 9311 3895 2388 

Административни и спомагателни дейности 111723 3701 93539 4110 18184 1600 

Държавно управление 127959 9048 125413 9183 2546 2403 

Образование 171056 6860 165737 7008 5319 2239 

Хуманно здравеопазване и социална работа 127480 6690 120414 6903 7066 3072 

Култура,спорт и развлечения 32008 5349 30081 5579 1927 1754 

Други дейности 31437 4378 27267 4776 4170 1772 
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Средна годишна заплата /лв. по съответни икономически дейности (2010 г.) 
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3. Изводи 

 

Високите темпове на икономически растеж бяха регистрирани при относително 

ниски равнища на инфлация. След икономическата криза и хиперинфлацията през 1997 г., 

инфлационните процеси бяха овладяни и тя бе редуцирана до едноцифрени стойности. 

Натрупаната инфлацията в края на 2006 г. е 6.5%, а средногодишната - 7.4%. 

Динамика на цените в голяма степен беше обусловена от решението на правителството за 

еднократно въвеждане на по-високи акцизи върху горивата и тютюневите изделия. Това 

решение беше продиктувано от желанието за ускоряване на изпълнението на 

договореностите на страната в процеса на присъединяване към ЕС. Другият основен мотив 

беше да се избегне натрупването и едновременното влияние на няколко проинфлационни 

фактора в период, в който инфлацията трябва да се поддържа на ниски равнища, за да се 

изпълни критерият от Маастрихт и България успешно да се присъедини към Еврозоната.  

Растежът на строителството през последните години се стабилизира на ниво от 10% 

годишно. Бързото развитие на сектора е обусловено от засиленото търсене на недвижима 

собственост. Макроикономическата стабилизация, членството в ЕС, както и доброто 

представяне на черноморския и ски туризъм доведоха до впечатляващо развитие на 

строителството (жилища, офиси и търговски сгради) и недвижимите имоти. Широкият 

мащаб на строителството изисква увеличен обем строителни материали, най-вече цимент, 

плочки, тухли и стъкло.  

По начина на дългогодишна реализация реалната работна заплата представлява 

обект на индивидуално, лично /персонално или семейно, домакинско/ разпределение. В 

зависимост от силата на проявление на известен кръг от фактори като размер на реалната 

работна заплата, налични трудови, производствени и икономически условия, 

съотношението в търсенето и предлагането на работна сила от съответната професия или 

специалност, както и от величината на предлагания лихвен процент, собственикът на 

работната сила има възможност след формиране на реалната работна заплата да осъществи 

две възможни хипотези, а именно – да изконсумира непосредствено цялото получено 

трудово възнаграждение, чрез закупуване на съответното количество потребителски стоки 

и услуги на стоковия пазар, или първо да изконсумира по-голяма част от заплатата и 

едновременно с това да отложи част от цялата възможна консумация, като спести известна 

част от това трудово възнаграждение.  

Следователно реалната работна заплата не е окончателната сума, която наетите лица 

имат възможност да ползват и консумират под формата на потребителски стоки и услуги. 
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Многогодишната практика на пазарното стопанство показва, че наетите работници и 

служители не реализират цялата работна заплата на стоковия пазар, а обикновено я ползват 

по предназначение, като най-голямата част използват за закупуване на потребителски 

стоки и услуги, докато друга – по-малка част служи за спестяване като резерв в бъдещи 

периоди от време, за натрупване /спестяване/ лично или семейно, обикновено в банки и 

финансови институции.  

Частта от заплатата, предназначена за спестяване има в голяма степен субективен, 

но тази ограничена част има много съществени икономически последици. 

Конкретни насоки по усъвършенстване на връзката възнаграждение  - мотивация 

като начин за намаляване на изходящите парични потоци във фирмата могат да се дадат в 

следните насоки: 

 формиране и формулиране на постижими, реалистични цели  на работниците в 

трудовия процес с оглед да се повиши очакването, че едно въздействие води до 

резултати. 

 преценка на това, как работниците оценяват собствените си възможности в труда, в 

това число и на основата на непрекъсната обратна връзка. 

 създаване на предпоставки за вътрешна мотивация на работниците чрез 

опосредствани форми на признание (самата работа и нейното съдържание, 

изграждането на трудовите задачи, формирането на автономните групи и т.н.). 
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АДАМ СМИТ И “НЕВИДИМАТА РЪКА”  

Михаела Светославова Димитрова 

Специалност „Стопанско управление“ 

 

 

Адам Смит е величава личност в историята на икономическата мисъл. Няма 

въпрос, до който той да не се докосва. Неговото дело е толкова значимо, че днес то не е 

изгубило своето величие. Преходът към пазарна икономика, до голяма степен се 

извършва под влияние на "невидимата ръка". Доколко в нашето съвремие, тя е 

оправдана от теоретико-методологична гледна точка?     

 Смит бива обвиняван в това, че много въпроси приживе не е решил, за да се 

избегнат днешните дискусии. Обвинението, обаче не е основателно. Няма теория за 

всички времена, всяка страда от историческа ограниченост и в този смисъл не може да 

претендира за всеобща истина. Ако вникнем в противоречивия двояк метод на Смит 

(описателен и аналитичен), проблемът би имал малко по-друго обяснение. За 

съжаление този подход се пренебрегва.       

 Теорията на Смит е насочена срещу феодалния гнет и феодалната идеология, 

към утвърждаването на капитализма. Икономическият либерализъм и свободната 

конкуренция са стъпка към това утвърждаване. При такива условия Смит употреби 

"невидимата ръка". За разлика от своите съвременни събратя (неокласиците), Смит 

обаче съзря не само позитивизма на самодостатъчността на пазарния механизъм, но и 

неговата ограниченост. Великата депресия (1929 - 1933г.) опроверга непогрешимостта 

на пазара - всемогъщият Бог, който ще реши всички проблеми на икономиката. 

 Противоречивият подход  на А. Смит се отрази и върху трактовката на 

икономическите категории. От една страна, той разглежда труда, като основа на 

икономическия живот, и от друга, икономическият човек, като движеща сила на 

икономическото развитие. А.Смит, го разглежда вън от социалната определеност на 

формата на производство, придава му до известна степен психологически оттенък.

 Смит поставя въпроса за "невидимата ръка", но не го решава. Какво всъщност се 

влага в нейното съдържание? Този въпрос и досега остава открит. Това подтикна и 

авторът към неговата разработка. Въпросите в нея се разглеждат не толкова от гледище 

на миналото, но и от гледна точка на настоящето. Много от тях имат полемичен 

характер: моделът на "икономическия човек" приложим ли е за нашето съвремие, 



придобива ли всеобхватност, непоклатим принцип ли е за всички времена? Ако " 

невидимата ръка" преди е била обективен принцип на стихийното действие на пазара, 

днес дали това е така?       

 Отстраняването на предишните грешки на теорията са предпоставка и ключ към 

решаване и формулиране на новите проблеми. Старите теории са нужни, за осветлят 

по-добре новите. Такава цел си поставя и настоящата разработка. Проблемът за 

"невидимата ръка" е колкото стар, толкова и нов. Стар, защото възниква в самата зора 

на политическата икономия като система, и нов, защото днес има нови виждания и 

изменения. В западната икономическа мисъл той е на особена почит. Неокласиката го 

боготвори. "Спонтанният ред" се движи по законите на невидимата ръка (Хайек), Кейнс 

не я отрече, но изрази съмнение в нейните възможности, той се обяви за друга "ръка", 

не тази на пазара, а на обществото, на културата, на морала и пр.   

 "Невидимата ръка на пазара" днес се приема като своеобразна аксиома, не се 

подлага на критика и опровержение. Неокласиката я брани с всички средства, 

аксиомата не подлежи на "проверовъчен тест". Може би това е плод на разбирането: 

щом дадена теория е доминираща в търсенето на научното знание, значи е безпогрешна 

в научно отношение, следва се доктрината на Т. Кун - критика към господстващата 

теория не трябва да има. Това може да стане само с промяна в "структурата на научната 

революция" и докато не настъпи, критика към нея не бива да има.   

 Ако това се приеме за вярно, то познанието като логическа форма на мисленето 

може да се откъсне от своето съдържание; откъснато от него; то се превръща в 

измислица, граничеща с мистика, откриваща пътя на идеализма. Неокласиката също 

страда от такава слабост, тя не е в състояние да обясни съвременните процеси, влиза в 

противоречие с действителността и затова се съмнявам в нейната непогрешимост - да 

бъде истина от последна инстанция. Науката така се превръща в своего рода религия, 

пропита с догматика и схоластика, каквато е била по времето на средновековието.

 Увлечението по "невидимата ръка" е толкова силно, че в учебниците по 

"Икономикс" има цели раздели посветени на нея - в нашите също. Нашите политици и 

либерали строго следват нейните стъпки, сляпо копират чужди образци без оглед на 

спецификата на икономиката на страната. Историческата динамика е развиваща се 

система. Тя не търпи еднообразие, шаблони и схеми, налице е нелинейност в нейното 

развитие. Това обаче, като че ли, не се признава, в противен случай подходът би бил 

друг. Целта на статията е да разкрие предпоставките, наложили употребата на 

метафората, нейната същност и съдържание.    



 "Невидимата ръка" се появи при неразвити стоково парични отношения и току 

що прохождаща свободна конкуренция. Стоковото производство и стоковата размяна 

са били допълваща система на натуралното стопанство, а не обособена, самостоятелна 

сфера на дейност. Цеховият строй е натурално стопанство, приведено на стоково-

парични начала. Тайната на производство строго се охранява, търговската дейност 

твърдо се регламентира, държавата грубо се намесва в стопанския живот, свободата на 

предприемача се ограничава от своеобразни правила. Стоковото производство и 

размяна се извършва с помощта на "видимата ръка". При такива условия Смит 

употреби метафората. Нейното острие бе насочено към това: производството да се 

отскубне от опеката на държавата и тя да се отдели от икономиката, функциите й 

следва да се разграничат от тези на гражданите.      

 Натуралното стопанство е все още доминираща структура в икономиката, 

стоковото стопанство не е оформено като система, не е ядро и скелет, а допълваща 

система към натуралното стопанство. Производството е производство за собствени 

нужди, потребителната стойност, а не печалбата е негова цел.  

 Организацията на обществения труд се извършва по един централизиран начин, 

икономическата триада: какво, как и за кого, пряко не придобива стокова парична 

форма. Свободата на индивида е строго ограничена, той не е юридически свободен, не 

се разпорежда с работната си сила, неговата воля се подчинява на обществената воля. 

Но какво да се прави, логиката на историческия процес е неутолима. Общественото 

разделение на труда се развива, връзките се усложняват, затворените локални граници 

се разкъсват и преплитат с пазарните, разрушават се ония условия, върху които то се 

основава. Икономическата система приема двояк характер - натурална и стокова, 

последната влиза в противоречие с първата, спомага тя да бъде разрушена. Стоковото 

стопанство обаче, не е развито, а е просто стоково, не е всеобща определеност на 

икономическата система, по-късно то придобива такива черти, преминава през няколко 

етапа: първо, разложение на отношенията на собственост, непосредствените 

производители престават да са собственици на условията на производство; второ, 

лишени от тях, те се превръщат в наемни работници; трето, собственикът престава да 

бъде собственик на своя труд, продава труда си на този, който има капитал. 

Отношенията купувач и продавач са отношения на наемен труд и капитал, за да станат 

такива, контрагентите трябва да са свободни. Следователно работникът и капиталистът 

се нуждаят взаимно от свобода.      

 Неокласическата теория пренебрегва този исторически подход, към "невидимата 



ръка" тя прилага антиисторически, метафизически подход, приема я за нещо дадено и 

за това не бива да се интересуваме от предпоставките и условията за нейното 

възникване. Но този, който уважава историята, не може да пренебрегне фактите. Да 

приведем някои от тях.         

 Европа по това време е обзета от политически бури: Просвещение, Реформация, 

Политически революции. Идеите за един по-справедлив и хуманен свят си пробиват 

път. Свободата, братството, равенството, справедливостта са свещен принцип на 

новите идейни течения - либерализъм, хуманизъм и пр. Те също оказват влияние върху 

възгледите на Смит. Повлиян от тях, той издигна "невидимата ръка" като непоклатим 

принцип на икономическата свобода. Свободата на пазара е път към политически и 

граждански свободи. Но свобода не може да се получи, ако тя не се изтръгне от 

прегръдките на абсолютната монархия и не се освободи от идеологията на феодалния 

гнет. Радетелите за свобода я разглеждаха като естествен, морален принцип на 

природата, ратуваха "за доброта", "хуманизъм" и всякакви човешки добродетели. 

Капиталът и трудът имаха нужда от свобода: свободен приток на работна сила и 

движение на капитали, без които свободната пазарна икономика не би могла да 

съществува.          

 Принципите на свещения и неприкосновен характер на частната собственост 

също подтикнаха Смит да употреби метафората. Третото съсловие не е било защитено 

от набези и произволи на поземлената аристокрация и кралската власт, то трябваше да 

бъде опазено от грабежи и незаконна конфискация.    

 Нещата обаче по-късно се промениха. Съвършената конкуренция се замени с 

несъвършена, свободната конкуренция прерасна в монополистическа. Монополът и 

глобализмът стана доминираща сила на икономика, свободата на пазара малко или 

повече се ограничава от тях. Монополът подкопава (подрива) стоковото производство, 

с това и свободата на пазара. Съществува не свобода, а диктатура на пазара, на 

монопола.          

 Свободният пазар е идеологически обременен. Западната пропагандна система 

също му придава такъв характер. Тя поставя знак на равенство между свободна пазарна 

икономика и демокрация. Те обаче не са синоними, като кажеш едното, разбираш 

другото. Развита пазарна икономика съществува в много страни (Латинска Америка, 

Азия, Африка и пр.), но демокрация няма - лъжлива демокрация, тоталитарна държава.

 Трябва да се прави разлика между свободна пазарна икономика и пазарна 

икономика изобщо. Едното е по-тясно, другото по-широко понятие. Пазарната 



икономика не стои на едно и също място. Тя еволюира, преминава през различни 

степени, обусловени от историческата потребност на времето. Неокласическата теория 

обаче не признава това, разглежда пазара като универсална структура, неподвластна на 

времето, влиза в противоречие с историческата истина.   

 Какво съдържание А.Смит влага в "невидимата ръка"? Преди да поясним, нека 

разясним: чия е тази ръка, на "Провидението" или на нещо друго; утопия или опит да се 

постави и реши проблема? Този проблем няма еднозначен отговор, за да бъде по-

сполучлив е нужно да приведем някои мисли на Смит: първо, пазарът сам по себе си 

може по-добре да решава проблемите на икономиката (всичко поставя на мястото си); 

второ, всеки преследва своите интереси, но като ги преследва, той работи за общото 

благо; но този и в редица случаи някаква "невидима ръка" го направлява така, че да се 

стреми към цел, каквато изобщо не възнамерява да постигне; трето, като преследва 

личния си интерес, човек работи за интересите по-успешно, отколкото иска да му 

служи.            

 Смит обаче не абсолютизира невидимата ръка. Той има и друго виждане по 

въпроса, като смята, че при определени случаи държавната намеса е необходимост: 

"първо задължение на владетеля е да закриля обществото от нашествия от страна на 

други независими общества; второ, задължението да закриля, доколкото е възможно, 

всеки човек от обществото от несправедливост или подтисничество от страна на всеки 

друг член на обществото, задължението да създава и поддържа известни обществени 

съоръжения и обществени институции, създаването и поддържането на които никога не 

могат да бъдат в интерес на частно лице".      

 Нашите разсъждения и възражение по този пункт се свеждат до това: 

Приведената по-горе мисъл се откъсва от първата, последната се възвеличава, втората - 

пренебрегва. Вероятно това има своето обяснение. Тук, според нас, се вмъкват 

идеологически подбуди: стремеж пазарът на всяка цена да се обвърже с демокрацията и 

гражданските свободи, да се покаже, че развивайки се по законите на  пазарната 

икономика, капитализмът поражда такава демокрация. Свободата на пазара обаче и 

демокрацията не са еднозначни понятия, те не се покриват едно с друго. Има страни с 

развита пазарна икономика, но с установен диктаторски тоталитарен режим. Това обаче 

друга тема. Адам Смит подхожда двояко към проблема: от една страна разглежда 

"невидимата ръка", и от друга - "видимата ръка" (държавата). Това произтича от 

неговия двойнствен и противоречив метод. Това, обаче не се вижда и не се иска да се 

види от неокласиката. Тя го разглежда антиисторически и метафизически. От една 



страна  Смит прониква в същността на нещата, улучил е целта й, от друга се впуска в 

тяхното повърхностно обяснение. "Тези два начина, пише Маркс, не само преспокойно 

вървят ръка за ръка у Смит, но се преплитат един с друг и постоянно си противоречат 

един на друг".          

 Това неокласиката съзнателно пренебрегва. Тук се натъкваме на странен факт: 

щом дадена теория засяга интересите на определена социална икономическа прослойка, 

тя се извращава и  фалшифицира, на преден план се поставят други теории, угодни за 

нея.                                                   

 "Невидимата ръка" не е централна тема на "Богатството на народите", при това 

не най-силното място. В труда има, къде по-силни места. Смит нарече поповете, 

свещениците, съдиите, аристократите, монарха - непроизводителни работници, всички 

те се издържат от годишния продукт на обществото. Да изречеш такива слова в 

миналото се изисква смелост и гражданска доблест. Неокласиката взема ония пасажи от 

"Богатството на народите", които са в неин интерес, затваря  си очите пред очебийни 

факти. Смит постави проблема, но не го реши. Не е ясно, както се каза, чия е тази ръка. 

Има вероятност тя да е "Божия ръка". Смит е бил дълбоко верующ човек, като такъв 

той не може да не бъде подвластен на господстващата по това време църковна 

идеология. Трябва да се прави известна връзка между "Богатството на народите" и 

"Теория за нравствените чувства". Втората книга е писана много по-рано от първата. В 

нея Смит се спира на някои морално-етични категории: съчувствие, симпатия, 

солидарност, справедливост и други човешки качества. Освен това, той е бил под 

силното влияние на Бентам, Дж. Лок. В "Богатството на народите" той вкарва в оборот 

други категории: егоизъм, алчност, корист, скъперничество, жажда за пари, които О. 

Балзак, В. Юго и др. много релефно описаха в своите романи. Вплетени в икономиката 

те могат да повишат нейната ефективност и от тази гледна точка да бъдат в полза на 

общото благо. В случая субективното прониква в обективното. 

 Икономическите субекти действат в съответствие със своите цели и намерения, 

основание за едно или друго тяхно поведение. Те обаче не винаги са абсолютно 

детерминирани. Правото и моралът могат да ги ограничат и поставят под контрол, да са 

в служба на обществения прогрес.        

 Не бива да се забравя, че по времето на А. Смит идеите на хуманизма, 

справедливостта на естественото право са обхванали света. Те са движеща сила в 

преобразяването на обществото. Неприкосновеният и свещен характер на частната 

собственост се смятат за дар Божи. Като вярващ човек, Смит не може да не е в плен на  



Божите идеи, всеки е в тях. Християнската философия формира икономическата 

теория. Божията промисъл пронизала всички звена на стопанството, има за краен 

резултат, че всички блага по своята същност са рожба на Твореца. Бог е направлявал 

повението на човека, стопанството се движело в съответствие с каноните на религията. 

Всяка дейност - търговска, занаятчийска е била обвързана с тях. Протестантството, 

Калвинизмът, Реформаторството произтичат от християнската набожност. На това 

обърна внимание и М. Вебер.      

 "Реформацията не е отстраняване на църковното господство над живота, а много 

повече смяна на формите на това господство с друга форма". Пак по този повод: 

"появилите се в тогавашните икономически развития райони реформатори, 

заклеймявали не прекомерната, а по-скоро недостатъчната власт на религията на 

живота". Бог е поставил всичко на място, човешките действия били предопределени от 

неговата воля. Вярващият християнин е длъжен да следва повелята му. В този дух Смит 

употреби метафората: човек се направлява от сили, които се изплъзват от нашето 

съзнание, "невидимата ръка" се персонифицира в твореца и в този смисъл тя има 

божествен и митичен произход.       

 Употребата на метафората не е нещо ново в доктрината на А. Смит. В една или 

друга степен, тя се среща при Августин и в Йоханес Калвин. "Всичко трябва да се 

обяснява с Божието провидение" (Августин). То насочва всеки отделен човек към цел, 

определена от Бога, "Воден от Божията ръка, на Него са подчинени дори тези неща, 

които се случват случайно". "Божието провидение управлява естествените събития". 

Редът, причината, целта са неподвластни на човешкото съзнание.   

 " Бог в известен смисъл държи руля и насочва всичко случващо се следователно, 

става дума за Божията ръка в не по-малка степен отколкото за неговия взор" "Висшата 

същност съществува: тя е тази, която знае всичко" (Кант). Приведохме тези мисли, 

защото християнството е основа за разбиране на историята. Цялата хилядолетна 

култура на човечеството се гради върху него. Историята не може да се познава добре, 

ако не се познава християнството. Смит не е бил чужд на теологията. Някои неща не 

могат да не носят нейния отпечатък. Смит поставя въпроса, без да го решава. Ако 

наистина бе решен, той би трябвало да бъде съпроводен с ясна теоретическа 

конструкция. Метафората се употребява само веднъж. Смит няма стройна система за 

саморегулирането на пазара, неговите възгледи не са оформени в стройна система. 

Изградената хармония на нещата и поставянето им в определен ред не изисква на всяка 

цена намеса в логиката на пазара, тя остава, каквато е първоначално дадена. 



Метафората е израз на непълнота на нашите знания, чрез образността се очертават 

контурите на нашето познание, че светът, в който живеем, се подчинява на закони, 

които са извън нашето съзнание.       

 Религията е била връзката на общуване между човека и Бога, всявала е в него 

чувство на отговорност, карала го е да се замисли за смисъла на човешкия живот и 

спазването на определени нравствени принципи. Пестеливостта, скромността са 

благочестиви неща, че спазването им при всякакви обстоятелства е единственият начин 

да се харесаш на Бога, "че Божията воля желае само това изпълнение и в този смисъл 

всички разрешени от Бога професии са за него абсолютно еднакви". Пак по този повод: 

професията е онова, което човек е длъжен да приеме, като Божие предопределение там, 

където Бог го изпрати.        

 Всички действия и професии на човека се счита, че са предопределени от Бога, т. 

е. от "невидимата ръка". Човек може да разчита на верния шанс за успех "само от 

волята Му и от тази гледна точка да извършва богоугодни дела. Печалбата, парите не са 

просто самоцел, а акт на добруване. Както се вижда, религията изменя своя подход към 

тях, от съдник тя се превръща в техен покровител. И така, версията за божествения 

произход на "невидимата ръка" все повече излиза на преден план. Разбира се, това е 

една работна хипотеза, тя обаче не бива да се подценява. Ако следваме Хегеловата 

философия: духът на определен стадий се въплъщава в природата и в човека. 

Абстрахирани от митичния характер на този дух, "невидимата ръка" има обективна 

подкладка на съществуване. Обществото и човекът не са безсилни към силите, които я 

управляват. Тя може да бъде подложена на контрол и в този смисъл да е в полза на 

обществото, а не да се възвеличава до небесата, като божествено творение. 
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          УВОД 

Факторингът е относително нов облик на търговско посредничество, който 

възниква в началото на 19 век в САЩ. „Факторингът е краткосрочно финансиране чрез 

продажба на вземания на трета страна, наричана фактор, която поема риска по събиране 

на вземането”.
1
 

В най-ранния стадий на своето развитие факторингът като търговска операция е 

съдържал общо взето всички отличителните черти  на посредническа сделка, при която 

доставчиците на стоки и услуги  са предоставяли  на други субекти да уреждат всички 

операции по събиране на вземания от клиенти.Те предохранявали  продавача на стоката и 

от загуби от евентуална неплатежоспособност на купувача. 

Разрастването  на външно-търговската дейност на стопанските субекти поражда 

необходимостта от бързо ликвидни средства. В резултат на това факторингът разширява 

съдържанието и функциите, които изпълнява в стоково-паричните взаимоотношения. 

Независимо от дейностите по събиране на вземанията от клиенти, факторът вече започва и 

да авнсира  продавача на стоката, независимо кога ще бъдат инкасирани вземанията от 

клиента на стоката. По такъв подход, факторингът като търговска сделка съчетава както 

посреднически функции, така и финансови – финансиране на продавача  до момента на 

пълното събиране на вземанията от купувача на стоката.  

Зараждане на факторинга на съвременния етап има своето икономическо 

обяснение. На макроравнище, той подпомага за намаляване на взаимната задлъжнялост 

между стопанските субекти и увеличаване на тяхната ликвидност. Едновременно с това 

факторингът подсилва експортните търговски операции и нарастване на БВП. 

На микроравнище, икономическите ползи се осъществяват както от продавача на 

стоки и права на вземания, така и от фактора.  Отражението  от финансирането на 
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продавача на стоките и вземането може да се измери чрез икономисания разход на лихви 

по кредитите или пък чрез размера на печалбата, която биха могли да донесат 

инвестираните средства до окончателното инкасиране на вземанията от продажби. 

Икономическото развитие на България и присъединяване на страната ни към общия 

европейски пазар и към глобалната световна икономика имат за последствие 

запознаването с нови форми на икономическо сътрудничество и с тяхното юридическо 

тълкуване. Бългалската правна система се обоготява с непознати за нея правни явления, 

които обаче са утвърдени и използвани в международните търговски отношения поради 

предлаганите от тях рационални решения на проблемите на свободното движение на 

стоки, услуги и капитали. 

 Факторингът е най-непознат в България измежду най-разпространените 

т.нар.нетрадиционни източници на финансиране. Сред тях най-голяма популярност имат 

лизингът и франчайзингът. Факторингът обаче има същото практическо значение, каквото 

и другите две правни явления, за развитие на стопанска дейност, особено на малките и 

средните предприемачи. 

 

І. СЪЩНОСТ НА ФАКТОРИНГА 

Факторингови сделки са предмет на дейността и на банките и небанковите 

финансови институции. Договорът за факторингова сделка е двустранен, възмезден и 

дългосрочен и съдържа елементи на договора за цесия и договора за извършване на 

услуга. Отношенията по факторингова сделка включват три страни:  

 Предприятие, което продава стоки или услуги с отсрочено плащане; 

 Предприятие купувач на стоки или услуге, което е платец по сделката с 

предприятие продавач;  

 Фактор – лице (банка, небанкова институция, предприятие), което действа като 

агент, поемайки задължението да събере вземането от купувача платец и да го 

предостави на продавача.  



 
 

 

 

II.ФУНКЦИИ 

В търговските отношения факторингът се утвърждава като благоприятен 

икономически метод за овладяване на проблеми, свързани с движението на стоки, услуги 

и капитали. Проблемите възникват за онези малки и средни предприемачи, които 

предоставят  произведените от тях стоки или услуги при отложено плащане  за период от 

30, 60, 90 или най-много 120 дни.  

Проблемите, които тези предприемачи успешно решават чрез факторинга, са: 

 недостигът на ликвидни парични средства;  

 кредитният риск (т. нар. Риск “делкредере”);  

 липсата на достатъчно ресурси за осъществяване на административни и счетоводни 

дейности. 

 Очертаните проблеми обуславят трите основни функции на факторинга. Те са: 

 финансиране,  

 поемане на кредитния риск,  

 извършване на административни и счетоводни услуги. 

Функцията финансиране се изпълнява, когато факторът авансово плаща на 

доставчика между 70% и 90% от стойността на вземания. Останалите между 10% и 30% 

факторът спира като гаранция, в случай че доставчикът не уреди спрямо длъжниците свои 

задължения от договорите за доставка на стоки  услуги.  Тази част от вземания се плаща 

на доставчика в рамките на уговорен между него и фактора срок, който започва да тече от 

деня на падежа на всяко вземане, като продължителността на този срок не може да е по-

дълга от 120 дни. 

Продавач 

Купувач Фактор 



 
 

Средствата, които доставчикът получава от фактора авансово, се  използват през 

периода, през който длъжникът си служи с предоставения му от доставчика търговски 

кредит. През този период факторът в действителност кредитира доставчика.  

Чрез факторинга посредством функцията финансиране доставчиците на стоки и 

услуги успешно уреждат проблема с недостига на ликвидни парични средства.  

Поради това факторингът се определя като един от най-благоприятните начини за 

обслужване на договорите за доставките и се утвърждава като изгодна алтернатива на 

останалите форми за краткосрочно финансиране. 

Следващата функция на факторинга, поемането на кредитния риск, се проявява, 

когато факторът поеме риска от възможността от  неплащане от страна на длъжниците 

поради неплатежоспособност или  отказ да платят. Чрез поемането на риска “делкредере” 

факторът се задължава, дори ако не получи плащане от длъжниците, да плати на 

доставчика цената на купените вземания. Следователно тази функция се осъществява чрез 

отказа на фактора от регресен иск срещу доставчика за неполучените от длъжниците 

плащания. 

Факторът поема риска “делкредере” само за онези вземания, които той писмено е 

одобрил пред доставчика. Ето защо е възможно за някои от вземанията факторът да носи 

кредитния риск, а за други – не.  

Посредством факторинга с функция “делкредере” доставчиците получават 

гаранция за пълната събираемост на вземанията си за цената на доставените стоки или 

услуги.  

Третата функция на факторинга се изразява  чрез предоставянето от фактора в 

полза на доставчика на различни административни и счетоводни услуги във връзка с 

прехвърлените вземания. 

Обичайно факторът поема задължението да води счетоводството за тези вземания, 

да съставя и изпраща фактури, да напомня за дължимите плащания, да инкасира 

дължимите суми и да предприема действия за принудително изпълнение срещу 

неизправните длъжници, да проучва платежоспособността на трети лица – потенциални 

клиенти на неговите съконтрагенти, да консултира доставчиците по данъчни и финансови 

въпроси и по въпроси, свързани с тяхната инвестиционна политика, с търговската им 

дейност и с рекламата на предлаганите от тях стоки и услуги, както и с възможностите за 



 
 

появата им на международните пазари. Факторът може да поеме задължение да 

предоставя периодично на доставчика информация относно състоянието на сметките на 

длъжниците и относно промените в тяхната платежоспособност, да съставя обобщени 

анализи и баланси, както и финансови прогнози и стратегии за развитие.  

„Особеното при факторинга е, че той обединява  финансовите и нефинансовите 

услуги, предоставяни от множество и различни институции, като ги обвързва с 

предлаганите търговски кредити; икономическата цел е да се създадат благоприятни 

условия за разрастване на търговската дейност на доставчиците. По тази своя особеност 

факторингът се отличава от другите финансови дейности. Тя разкрива и неговото 

икономическо значение, което в основата на утвърждаването на факторинга като нова 

форма на икономическо сътрудничество”.
2
 

 

III.ВИДОВЕ ФАКТОРИНГ 

В търговските отношения се практикуват различни разновидности на факторинга. 

Многообразието от проявни форми се обяснява с различните резултати, които 

доставчиците на стоки или услуги се стремят да постигнат чрез използването на 

факторинга. От икономически детерминираната воля на доставчика зависи дали при 

факторинга ще се проявят и трите му функции или само една от тях, или някои от тях, но в 

различни комбинации. Възможността за различно съчетаване на функциите на факторинга 

обуславя появата на различните видове факторинг. 

Най-важно практическо и юридическо значение има разграничението на 

факторинга на същински и несъщински. Ролята на класификационен признак тук играе 

функцията “делкредере”. 

Отличителна черта на същинския факторинг е поемането на кредитния риск, 

поради което този вид факторинг се означава още и като факторинг без право на регресен 

иск. Поради функцията “делкредере” същинският факторинг има най-широко приложение 

в търговските отношения. Същинският факторинг се използва в три разновидности:  

факторинг с авансово плащане, факторинг с плащане на падежа и факторинг с плащане 

при събиране на вземането. 
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В българската правна литература факторингът с авансово плащане се определя 

още като стандартен факторинг. За тази разновидност на същинския факторинг е 

характерно, че факторът авансово плаща на доставчика между 70% и 90% от номиналната 

стойност на прехвърленото вземане. Авансовото плащане се извършва, след като 

доставчикът представи на фактора доказателства за съществуването на вземането и след 

като факторът го одобри. При факторинга с авансово плащане освен функцията 

“делкредере” се проявява и функцията финансиране. 

При факторинга с плащане на падежа факторът плаща на доставчика пълния 

размер на прехвърленото вземане едва на падежа независимо от това дали към този 

момент длъжникът е платил или не. С плащане при събиране на вземането факторът 

плаща на доставчика пълния размер на прехвърленото вземане, след като получи плащане 

от длъжника. В случай че длъжникът не плати на падежа, факторът е длъжен да извърши 

плащане в полза на доставчика в рамките на уговорен с него срок, който не може да бъде 

по-дълъг от 120 дни, считано от деня, следващ деня на падежа на вземането. 

Докато при същинския факторинг функцията “делкредере” е водеща, при 

несъщинския факторинг тя въобще не се проявява - факторът при несъщинския 

факторинг не поема кредитния риск. Той авансово плаща на доставчика част от 

номиналната стойност на придобитото вземане. В случай че на падежа длъжникът не 

погаси задължението си, факторът, обикновено след изтичането на 90 дни от датата на 

падежа, прехвърля обратно на доставчика вземането, което е купил от него. Освен това 

факторът има право да иска връщане на платения аванс, поради което този вид факторинг 

се определя още като факторинг с право на регресен иск. 

При несъщинския факторинг, за разлика от същинския, неблагоприятните 

последици от неплащането на длъжника се търпят от доставчика, а не от фактора. 

Факторът при несъщинския факторинг носи единствено риска от неплащане от страна на 

доставчика – ако той не плати, факторът ще загуби сумата, която му е предоставил като 

аванс. 

Рискът на фактора при несъщинския факторинг може да се ограничи чрез 

предварителни проучвания и текущи проверки относно платежоспособността на 

длъжниците и на доставчиците, както и чрез размера на авансово платената сума 



 
 

(факторът и доставчикът могат да уговорят, че размерът на тази сума ще бъде по-нисък от 

обичайния). 

  В зависимост от това дали длъжникът е уведомен за прехвърлянето на вземанията 

или не факторингът бива открит или скрит. 

Откритият и скритият факторинг, обозначавани в българската правна литература 

още като нотифициран и ненотифициран факторинг, се използват както при 

същинския, така и при несъщинския факторинг. 

При открития факторинг факторът, доставчикът или и двамата заедно съобщават 

на длъжника писмено, най-често чрез отбелязване върху фактурите или чрез отделно 

известие, че вземането на доставчика е прехвърлено на фактора и че длъжникът ще се 

освободи от задължението си само ако плати на фактора. 

При скрития факторинг нито факторът, нито доставчикът уведомяват длъжника 

за извършеното прехвърляне, поради което той се освобождава от задължението си, 

плащайки на доставчика. Последният е длъжен незабавно да прехвърли на фактора 

получената от длъжника сума. 

Скритият факторинг много рядко се използва в търговските отношения, тъй като 

при този вид факторинг интересите на фактора не са защитени - факторът трудно може да 

разбере дали длъжникът е платил на доставчика; при изпълнение на длъжника 

доставчикът може да откаже да прехвърли на фактора получената сума, в този случай 

факторът може да защити правото си единствено по съдебен ред, а съдебните процедури и 

тези по принудителното изпълнение са твърде продължителни и са свързани със 

значителни разходи. 

Разновидност както на открития, така и на скрития факторинг е полуоткритият 

факторинг, назоваван още и полускрит факторинг. При този вид факторинг върху 

фактурата, изпратена от доставчика на длъжника, се посочва банкова сметка, по която 

длъжникът трябва да преведе дължимата от него сума, за да се погаси задължението му. С 

наличността по банковата сметка може да се разпорежда само факторът – обстоятелство, 

неизвестно на длъжника, защото той не е уведомен за извършеното прехвърляне. 

С въвеждането на електронната обработка на данни е свързана появата на друг вид 

факторинг – факторинга със собствено обслужване. При тази разновидност на 

факторинга не се проявява третата му функция - извършване на административни и 



 
 

счетоводни услуги във връзка с прехвърленото вземане. Тези услуги се извършват от 

самите доставчици, като факторът по електронен път само контролира дейността им. При 

факторинга със собствено обслужване се осъществяват функциите финансиране и поемане 

на кредитния риск. 

Когато прехвърлените вземания произтичат от международни договори за доставка 

на стоки и много рядко от международни договори за извършване на услуги, факторингът 

се определя като международен. 

 В международните търговски отношения са се утвърдили три проявни форми на 

международния факторинг, а именно: двустепенен факторинг, пряк импортен 

факторинг и пряк експортен факторинг. 

При двустепенния факторинг доставчикът прехвърля вземанията си на фактор от 

своята държава, който от своя страна ги прехвърля на фактор от държавата на 

длъжниците. Факторът със седалище в държавата на доставчика плаща на последния като 

аванс част от стойността на придобитите вземания. Факторът със седалище в държавата на 

длъжниците събира вземанията и събраната сума предава на фактора от държавата на 

доставчика, а при същинския международен факторинг поема и кредитния риск. 

При прекия импортен факторинг доставчикът пряко прехвърля вземанията си на 

фактор със седалище в държавата на длъжниците. 

При прекия експортен факторинг доставчикът прехвърля вземанията си на 

фактор от своята държава, който събира вземанията направо от чуждестранните 

длъжници. Международният факторинг в своите три разновидности винаги е открит 

факторинг. Той може да се прояви като същински или като несъщински факторинг. 

Съществуват още няколко вида разновидности факторинг. Според срока на 

плащанията: 

 Краткосрочен – до 30 дни. 

 Средносрочен – от 30 до 120 дни. 

 Дългосрочен – 120 дни. 

  Според динамиката на търговските отношения:  

 Постоянен – едногодишна факторингова линия към един или повече платци. 

 Единични сделки – при големи единични транзакциии. 

 



 
 

IV. ПОЛЗИ И ПРЕДИМСТВА  

Ръководители, които доскоро сами се занимаваха с всички въпроси от дейността на 

една фирма – технически, управленски, оперативни – вече усещат необходимост да не се 

„разпиляват”, а да се фокусират. Факторингът позволява аутсорсване на дейности по 

управлението на паричните потоци, което дава повече свобода  и време за най-важното – 

развитието на добър и печеливш бизнес.  

Ползите могат да се сведат до следните: 

 Незабавно финансиране.  

 Подобряване на паричния поток. 

 Предоставяне на по-добри условия за увеличаване на обем на производството и 

доставките и по-бърз оборот на поръчките. 

 Подобряване на баланса чрез намаляване на дела на дълга.  

 

Предимства на факторинга пред кредитирането 

 По-бърз и лесен достъп до средства. 

 Не е необходимо обезпечение. 

 По-ниска крайна цена в сравнение с кредита. 

 По-голям размер на отпуснати средства. 

 Не записва като дълг в баланса и това позволява на фирмата да ползва 

допълнителни средства. 

 Осигуряване на алтернативни решения за стартиращ бизнес като се намалява 

необходимост от рисков капитал. 

Какви са ползите от факторинга можем да видим в следващия пример.  

Фирма „Х”ООД е фирма за оборудване и консултации. Годишните й приходи са 1 

200 000 лева.  

Повечето клиенти на фирмата са големи компании и винаги плащат фактурите си. 

Само че те изискват отложени срокове за плащане и ръководството на фирмата е 

принудено да ги приеме. В същото време трябва да се изплащат заплатите на служители и 

задълженията към доставчиците. Проблемите с паричния поток вече на няколко пъти са 

принуждавали ръководството на фирмата да плаща заплати със закъснение и да поставя на 



 
 

изпитание търпението на своите доставчици. „Х” ООД на няколко пъти изпуска и 

възможности за бизнес с нови клиенти, както и увеличаването на поръчкитне от 

настоящите си клиенти – те просто не са сигурни  дали може да си позволят финансово да 

осигурят допълнителен ръст. Настоящето финансово положение на фирмата „Х” ООД  

може да се илюстрира със следната таблица: 

Годишни приходи 1 200 000 

Изгубени възможности за приходи:  

-от нови клиенти 

-от увеличаване на текущи доставки 

800 000 

450 000 

350 000 

Общо приходи 1 200 000 

Непостоянни разходи  (60%) 750 000 

Постоянни разходи 150 000 

Общо разходи 900 000 

Печалба (Приходи-Разходи) 300 000 

Фирмата  вече има един инвестиционен и оборотен кредит. Банковата система не 

може да увеличи финансирането му поради липса на достатъчно обезпечение. За да  

оптимизира финансовото управление на бизнеса си, ръководството на „Х” ООД използва 

факторинг като източник на финансиране, който предоставя  90% от стойността на 

фактурите , по които  „Х”ООД  чака плащане. Фирмата  получава парите си незабавно – в 

момента, който представи фактурите. Постъпващите средства му й позволяват да наеме 

още служители за нови поръчки, както и да плаща на доставчиците си навреме. След 

факторинга  финансовотоположение  „Х” ООД изглежда по следния начин:   

Годишни приходи 1 200 000 

Нови приходи чрез факторинг 800 000 

Общо приходи 2 000  000 

Непостоянни разходи  (60%) 1 200 000 

Постоянни разходи 210 000 

Разходи за факторинг  84 000 

Общо разходи 1 494 000 

Печалба (Приходи-разходи) 506 000 

 

 

 

 



 
 

V. РОЛЯ НА ФАКТОРИНГА  

Факторингът се явява добър антикризисен инструмен за много фирми. 

Посредством него те могат да съумеят да излязат от създалия се омагьосан кръг. С тази 

финансова услуга бизнесът получава възможност да набави липсвашите му ликвидни 

средства и елиминира риска от неплащане. Факторинг компанията финансира примерно 

80% от фактурната стойност в рамките на 24 часа след експедиция, поема риска от 

неплащане и ангажимента за събиране на вземането. Факторинг финансирането пряко 

зависи от платежоспособността на крайните контрагенти, а не от обезпеченията, които 

може да предостави факторинг клиента. Тоест ползвайки факторинг фирмите могат да 

намалят зависимостта си от краткосрочно кредитиране и същевременно да бъдат по-

конкурентноспособни предлагайки отложено плащане на своите клиенти и бързо 

разплащане с доставчиците си. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въпреки, че в световен мащаб факторингът печели все по-голяма популярност сред 

бизнеса, в България фирмите все още гледат на услугата с недоверие. Длъжниците по 

договора се смущават дългът им да бъде продаден на трето лице, тъй като свързват 

услугата с компаниите, които предлагат извънсъдебно събиране на вземания. Това е и 

една от причините бизнесът да избягва факторинга. 

Факторингът е най-популярен сред средните фирми, които са в процес на 

разрастване, тъй като имат нужда от нови пазари и някой, който да направи проучване на 

техните клиенти и да поеме риска от неплащане на поръчката. 

„Възприемането на факторинг продуктите от бизнеса се подобри. Нарастването 

на бизнеса се дължи отчасти на сравнително по-ограничения достъп до банково 

финансиране по време на  кризата, но също и на пазарното осъзнаване на ползите от 

факторингови услугите", казва Филип Генов, изпълнителен директор на УниКредит 

Факторинг в България, цитиран в разпространено до медиите съобщение на УниКредит 

Булбанк. 
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МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ХОТЕЛ „БАНСКО СПА” 

 
Цветелина Боянова Шемева 

специалност ”Стопанско управление”, четвърти курс 

 

 

Увод 

Мотивацията като понятие навлезе в нашия ежедневен речник през последните 

години. Причините са преди всичко в радикалните промени, които настъпиха в 

обществено-политическите,държавните и социалните структури и във 

взаимоотношенията между работници и  работодатели. Смяната на модела на 

икономическата система,чрез преструктуриране на икономиката и особено появяването 

на новите структурни единици предизвика множество проблеми в тяхното 

управление.При новата ситуация работниците поставиха въпроса за чии интереси 

работят,а работодателите се замислиха как да повишат интереса на работниците към 

работата и да увеличат производителността на труда им. 

 

1.Мотивация на персонала в хотел „Банско Спа”  

Мотивацията определя поведението на персонала в трудовия процес, 

физическото и интелектуално участие в него, желанието да се трудят точно в 

тази фирма и колектив,а не в друга. Именно такива мотиви работодателя 

трябва да подбере,за да постигне максимално висока производителност. 

Всичко това представлява мотивационния процес ,целящ създаване на такава 

социално икономическа организационна среда в предприятието, която да 

накара работници и служители да изберат това трудово поведение, което е 

предначертано от фирмената политика.  

Системата за мотивиране на персонала във фирмата представлява съвкупност от 

мероприятия,които стимулират персонала не само за работата, за която получават 

заплащане, но най-вече за особена старателност и активно желание да работят именно в 

тази фирма, за получаване на все по високи резултати от своята дейност, за лоялност по 

отношение на ръководството. 

 

В основата на мотивационния процес стоят човешките потребности. Те 

са критерият, мотивът, който води всеки индивид при взимане на конкретно 



решение за дадена ситуация, а също така и от дейността на работодателя за 

мотивиране на определено поведение. Когато се разглеждат човешките 

потребности трябва да се разглеждат в няколко аспекта: а именно те са много 

динамични, винаги са субективни и относителни, те са разнообразни в 

зависимост от целта и обекта на мотивация.  

От друга страна мотивационния процес може да бъде разложен на 

няколко съставни части: 

- Мотив – възбудителят, причина за задоволяване на осъзната 

потребност; 

- Мотивиране – процесът на вътрешната убедителност и нагласа на 

личността примесено с влиянието на вътрешните и външни фактори, 

подпомагащи осъзнаването и ясното определяне на потребността.  

Човешките потребности биват: външни и вътрешни, като винаги трябва 

да се има в предвид при изграждане на мотивационен план като вътрешните 

могат да бъдат насочвани в желаната посока и върху които трябва да насочи 

вниманието си работодателя и администрацията на предприятието, а по 

отношение на външните трябва задължително да отчита тяхното влияние.  

Чрез наблюдение и анализи се стига до извода, че всяка работа включва 

три основни елемента: - творчество, труд, обучаване.  Именно те трябва да 

бъдат основата и водеща линия в изграждането на мотивационния план. 

Мотивационните фактори влияят върху индивида на икономическата и 

социална среда, на фирмения микроклимат и определят мотивацията в 

трудовия процес.  

2. Признаване на постиженията в работата  на персонала в хотел 

„Банско Спа”. 

Към основните водещи мотивационни фактори за конкретната фирма е 

равнището и динамиката на работната заплата . 

Работната заплата трябва да осигурява жизнения стандарт на работници 

и служители, правилно да отразява вложения труд и усилия който полага 

персонала при извършването на работата. Работните места които позволяват 

да отчитат резултатите от труда. Да се възнаграждават допълнителните усилия 



за постигане целите на фирмата.  За съжаление работната заплата в днешната 

социално-икономическа обстановка е водещ фактор и понякога единствен в 

мотивационния процес, чрез който работодателя манипулира персонала си.  

Освен материалния стимул изразен чрез работната заплата, работник 

или служител има вътрешна потребност да бъде оценен и стимулиран по друг 

начин. Това може да се осъществи чрез повишаване на отговорността в 

трудовия процес. Привеждане в по-висока професионално-квалификационна 

степен. Повишаване в длъжност и т.н.  

Голямо значение за този фактор има нивото, равнището, което е избрал 

работодателя и администрацията. Ако това ниво е много високо и 

недостижимо за персонала, то този фактор по същество не се използва, не 

участва в мотивационния процес. От друга страна ако това равнище е много 

принизено резултата е същият. Лесното получаване на дадено поощрение го 

обезценява като мотивационно въздействие. 

 Участието на работниците и служителите в разпределението на 

печалбата. 

Този мотивационен фактор е много близък до своята същност и по 

механизма си за реализация до работната заплата. Освен финансов резултат  

той цели идентификацията на персонала с интересите и просперитета на 

предприятието. Работодателят трябва да избере такива правила, механизми и 

процедури на възнаграждение, които да направят така, че когато фирмата 

печели, работници и служители да разберат по своите доходи които п олучават. 

Такава връзка създава с персонала определена заинтересованост не само за 

преките финансови резултати от работата на отделното работно място, а и от 

повишаването на финансовите резултати и просперитета на цялата фирма.  

 Предявяване на конкретни и по-високи изисквания към персонала . 

Този фактор изразява желанието да бъде формулирана ясно и точно 

конкретна задача в трудовия процес, какви са организационните и 

технологичните и други стандарти, които те трябва да спазват.  

Пълноценното реализиране възможностите на този мотивационен 

фактор,изисква неговото съчетание с поощренията на тези, които изпълняват 

по-високите изисквания и със санкционирането по определен начин на 



тези,които не изпълняват приетите стандарти. Това удовлетворява чувството 

за справедливост в работниците и служителите.  

В зависимост от предпочитаните мотивационни фактори за въздействие 

могат да се разграничат няколко мотивационни модела - моделът за 

икономическа рационалност, модел на човешките отношения, модел на 

човешкото само-развитие, комплексния мотивационен модел. 

За конкретния случай най-всеобхватен и възможно приложен е 

комплексния метод. Той се основава на теорията за потребностите и 

интересите, като първичен подбудителен мотив за труд като отчита няколко 

постулата: 

1. Човекът в трудовия процес с неговите материални и духовни 

потребности. 

2. Част от своите духовни потребности човек задоволява в трудовия 

процес но значителна част от тях се задоволяват чрез доходите за труд извън 

трудовия процес. 

3. Всеки човек има своя собствена ценностна система, свое 

структуриране на потребностите, което по принцип отличава един от друг 

отделните работници и служители.  

4. Всеки работник притежава конкретни способности и има конкретни 

очаквания от трудовия процес. 

5. Потребностите, интересите и очакванията на работниците и 

служителите, както и тяхната ценностна система, се формират под 

въздействието на множество външни фактори.  

6. Ефективността с която въздейства един или друг мотивационен 

фактор върху мотивацията на отделните работници и служители зави си от 

конкретната ценностна система, както и от техните непосредствени очаквания.  

7. Необходимостта да се мотивират по такъв начин работниците и 

служителите, че да реализират пълноценно своите способности и възможности 

изисква да се използват комплексно всички мотивационни фактори.  

Комплексния мотивационен модел дава широта на действие и не 

притежава ограничеността,която е характерна за другите модели, отстранява в 



определена степен опростяването на мотивационния процес и се стреми да 

включи в действие всички мотивационни фактори.   

3.Основни принципи за мотивиране на хората, валидни в хотел 

„Банско Спа”: 

  1. Уважение и признание 

- Работниците се третират от мениджърите,както и те самите искат да 

бъдат третирани; 

- Работниците се уважават и се  оценяват справедливо; 

- Добрата работа, допълнителните извънредни усилия, отличната екипна 

работа и впечатляващото обслужване не остава незабелязано . 

    2. Ценност и лидерство  

- Всички от нас работят в интерес на компанията ; 

- Не съществуват граници за откритото общуване, изслушване на 

проблемите и оценяване на различните мнения ; 

- От нас се очаква лична отговорност ; 

- Ние обучаваме и се учим. 

   3.Конкурентно заплащане и предимства  

- Заплащането на труда е на/или над нивото на заплащане на местния 

трудов пазар; 

- Работниците оценяват заплащането си и облагите, които получават . 

  4. Обучение, развитие и лично израстване  

- Работниците придобиват професионален опит, който ги учи на умения, 

които продължават през целия им живот.  

- На работниците са им осигурени всички необходими пособия, от които 

се нуждаят, за да се развиват в личен и професионален план  

  5. Необходими ресурси за извършване на работата.  

- Работниците имат необходимите източници, от които се нуждаят за да 

обслужат клиентите 



- Хотелът разполага с необходимия персонал, който да осигури добро 

обслужване на клиентите, както и гъвкаво работно време и време за обучение.  

 

4.Система за мотивация на персонала  в хотел”Банско Спа” 

Мотивацията на персонала е начин да накараме служителите си да 

работят добре и с желание. Ето няколко прости съвети, които помагат при 

мотивирането на хора: 

-Необходимо е правилно да се обучава персонала - спокойно, без 

прибързване, търпеливо и същевременно взискателно; 

-Хвалете често и заслужено;  

-Използвайте коригираща и позитивна обратна връзка, за да се 

усъвършенстват новите служители, но в никакъв случай негативна - винаги 

поощрявайте добрата работа, не обръщайте  огромно внимание на малките 

пропуски; 

-Делегирайте отговорности - така хората се чувстват ценни; 

-Обяснявайте причините, не давайте просто нареждания; 

          -Използвайте заповедите за добро отношение с хората:  

      1. Давайте възможност за издигане;  

       2. Създавайте настроение;  

       3. Уважавайте хорат; 

       4. Изслушвайте хората; 

       5. Говорете с хората; 

       6. Използвайте “моля” и “благодаря”;  

       7. Създавайте предизвикателства за хората;  

       8. Предоставяйте почивки в нужните моменти;  

       9. Поощрявайте добрия пример;  

      10. Ръководете с личен пример. 



Това са част от техниките, които основно залягат при обучението на 

всеки мениджър как да мотивира своите служители. Всеки от тях обаче може 

да вложи нещо свое и да успее да накара неговите служители да са най -

усмихнати, и най-бързите в името на клиентите. Именно тук се крие и тайната 

на добрия мениджър - да влезе под кожата на хората си , и чрез организиране 

на различни състезания между служителите, да ги стимулира да работят за 

увеличаване на продажбите.  

Работата с хора изисква и известни познания по психология, да си 

разбираш хората и да умееш да ги изслушваш не е лесно. От своя страна както 

още и Рей Крок твърди, че неудовлетвореният служител не би могъл да 

удовлетвори 100% клиентите затова трябва да се има в предвид и си мисля, че 

това е една  и от  най-сериозните причини за голямото текучество в хотел 

„Банско спа”. Мениджърите трябва да се ръководят от основните принципи за 

отношение към хората и това би могло и да се промени.  

 

Заключение  

Управляващите в хотел „Банско Спа” треява да опознаят очакванията на 

работещите, което ще доведе до прилагането на по-ефективни стратегии за повишаване 

на тяхната мотивираност. Значението на човешкия фактор се проявява на всички 

равнища и във всички подсистеми на управление на хотела, а неговото състояние се 

превръща все повече в равностоен фактор на конкурентно-способност в условията на 

една пазарно ориентирана икономика. 

Съвременната организация се нуждае от специалисти по управление и 

мотивация на персонала. Това произтича от факта, че персоналът т.е.човешките 

ресурси са най-важните активи, които има организацията и тяхното ефективно 

управление е ключът към нейния успех. Мениджърът по човешки ресурси трябва да 

умее да диагностицира възникналите проблеми и да търси ефективни средства за 

разрешаването им. Той трябва да осигури разработването и прилагането на всички 

процедури свързани с набора, подбора и разработването на длъжностни характеристики 

и пр. 

Считам, че една от важните задачи на мениджъра на персонала в хотел ”Банско 

Спа” би могла да бъде проучване на мотивационните характеристики на заетите и 

разработване и прилагане на механизми за задоволяване на техните потребности.   
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МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИРМЕНА СТРАТЕГИЯ НА 

ПРИМЕРА НА ФИРМА „АМАДЕУС – С“ ЕООД 

 
Яна Йорданова Стоянова 

Специалност ”Стопанско управление”, четвърти курс 

 

 
            Въведение 

Стратегическият мениджмънт е може би един от най-важните дялове от 

науката за  управлението на бизнеса. Той  представлява основата, без която не 

може да се създаде, нито да функционира всяка новосъздадена или действаща 

фирма.  Незаменим е при  взимане на важни решения за бъдещото, като 

едновременно с това дава възможност на бизнес-организацията да акцентира върху 

факторите, влияещи на начините за реализиране на основни дейности в конкретна 

обкръжаваща среда. Също така, чрез стратегическия мениджмънт  се определят 

направленията на бъдещите проекти на фирмата, обсъждат се конкурентните 

преимущества,  определят се  иновационните  потребности и се концентрират 

усилията на персонала за постигане на набелязаните производствени цели. 

Своевременното извършване на необходимите промени в ориентацията на 

дадената фирма, като стратегическите решения в обслужващите фирми, осигуряват 

подобряването на организацията с цел предоставяне на качествени услуги за 

настоящите и бъдещи клиенти.  

 

1.  Представяне на фирмата 

 Фирма „Амадеус-С” ЕООД гр.София е туроператорска фирма и присъства 

на пазара от 1995 година. Първоначално започва дейност като посредническа 

фирма, като по-късно част от това посредничество / в туристическия бранш/ тя 

превръща в основна дейност. Интересите й са насочени към вътрешния пазар за 

организиране и провеждане на екскурзии до исторически забележителности, 

планирани уикенди и почивки на българските курорти. От 2000 година тя  

проявява траен  интерес и към организирания  международен туризъм. 
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 Организационна структура 

Има два офиса в столицата и още пет в страната /Пловдив, Бургас, Варна, 

Русе и Плевен/.  Един собственик, един управител /по договор за управление/, един 

специалист по маркетинг и реклама, трима  счетоводители, двама касиери, два 

техника в гаража, четирима шофьори, 10 екскурзовода, 7 офис-мениджъри, 7 офис-

специалиста, 2 чистачки.  Общо персонал  50 човека. 

Активи  

Фирмата разполага с два леки автомобила марка „Опел” и два собствени 

автобуса марка „Мерцедес” категория „лукс”, лицензирани за превоз на хора. 

Притежава собствена офис-сграда  и гаражно помещение.  

 Офис обзавеждане: монитори и компютри, лазерни принтери, копирни 

машини, бюра и столове, библиотечни шкафове, телефони, софтуер. 

Годишен оборот 1 573 000 лева 

 

            Визия. Визията на фирма „Амадеус – С” ЕООД се изразява чрез 

възможността да поддържа достатъчно голям брой организирани екскурзии и 

почивки на национално ниво, също така на познаване предпочитанието на 

клиентите / любими туристически маршрути на приемливи за средния потребител 

цени/, налагане на пазара и запазване на завоюваните вече позиции в бизнеса като 

фирма, предлагаща едни от най-добрите условия на пътуване по всички маршрути. 

Името на фирмата ни е търговската марка, която кара хората да предпочитат 

услугите предлагани от нас. То е символ на  доверие и професионализъм на 

българския туристически пазар. Предлагаме над сто и петдесет вида дестинации 

годишно, предназначени за индивидуални клиенти и фирми, които /в най-прекия 

смисъл/ се стремим да направим атрактивни и конкурентни в новата пазарна среда, 

при свободното предлагане на стоки и услуги. Над десет хиляди индивидуални и 

бизнес клиенти ни се довериха през изминалата година. 

 

Мисия. Мисията на фирма „Амадеус-С” ЕООД е да задоволява 

потребностите на българите от качествени пътувания и почивки, изборът на които 

се базира на вроденото им чувство за опознаване на света. Благодарение на добре 
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подбраните маршрути, наситени с богати програми, ние помагаме на клиентите ни 

да опознаят историческото наследство у нас и в чужбина. С перфектните 

организация и обслужване, комфортното пътуване, съобразено с желанията и 

възможностите на тези които ни предпочитат, ние: 

 Предлагаме най-голямото разнообразие от актуални културно-

развлекателни програми 

 Познаваме отлично Европа и имаме желание да покажем най-интересните 

места 

 Подготвяме туристически програми за групи по конкретни запитвания 

 Ценим времето на нашите клиенти, като прилагаме водещи технологии за 

тяхното обслужване  

 Поддържаме високо ниво на професионално обслужване, според 

стандартите, присъщи на развитите туристически пазари 

 Защитаваме интересите на потребителите, като предоставяме пълна и 

точна информация  

 Гарантираме качественото обслужване, внимателното отношение и  

отзивчивост  

 Контролираме нивото на услугите във всеки един етап от обслужването 

 Организираме изпълнението на всички  индивидуални програми 

 

Всичко това може да бъде събрано в едно изречение:  Изберете нас, 

защото ние ви предлагаме най-голямото разнообразие от актуално-познавателни 

програми и гарантираме вашето добро настроение по време на пътуването.    

 

2. Външна среда на бизнес организацията 

Политически фактори - относително стабилна обстановка, влизане на 

България в ЕС и възможност за свободно движение на хора и услуги в рамките на 

неговите граници. Благоприятен фактор за фирмата е свободното движение на 

територията на Европа. Почти няма семейство в страната ни, от което да няма 

пътувал човек в чужбина. Това засилва желанието на останалите да „видят свят”, а 

ние го предлагаме като възможност. 



 4 

Икономически фактори – От огромно значение за всеки бизнес е общата 

макроикономическа рамка у нас. В това отношение икономическият климат в 

България се отличава с относителна нестабилност. Като негативна тенденция се 

явява високото ниво на безработица в условията на световна икономическа криза.  

Това води до намаляване на търсенето в бранша, поради намаляването на доходите 

на нашите потенциални клиенти. А както знаем, парите са основен фактор от 

външната среда с пряко въздействие върху икономическото състояние и 

перспективите за развитие на самата фирма. За това не се очаква голямо нарастване 

на печалбата. 

Социални фактори   -  Безработицата принуди голяма част от младото ни 

поколение да замине в чужбина като икономически емигранти. Това движение на 

хора благоприятства на бизнеса на фирмата, ползвайки нейните възможности, и 

чрез нея да достигнат до различни страни. Също така техните роднини и познати, 

чрез нашите услуги, могат да ги посетят по всяко време на годината. Другото 

съсловие проявяващо интерес към нашия бизнес са хората трайно установили се 

вече в България, но жадни да опознаят света чрез нас. 

Технологични фактори  - особено важни за всяка организация са 

възможностите за техническо обновяване, следене на новите  ноу-хау в 

обслужването с цел обновяване на информацията с контрагентите, като  

оптимизиране на маршрути, ползване на чужда леглова база и др. 

Конкурентите  -  Фирма „Амадеус-С” ЕООД се намира в пазарна ниша, 

където конкуренцията все още е градивна. Пазарът не е пренаситен и  нашите 

усилия  са насочени към привличане на средно-богатите клиенти на територията на 

страната. Но има фирми с регионално влияние по-голямо от нашето, които  

предлагат ограничен брой дестинации, необходими на местно равнище в 

пограничните райони.  В национален мащаб основни конкуренти ни се явяват  

фирмите Бохемия, Руал травъл, Балкантурист и др. където опитът и традициите са 

големи. 

Доставчици -  всеки доставчик е ценен за това, как изпълнява възложените 

му поръчки. През годините фирмата се е ориентирала към тези, които са се  
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доказали като бързи, точни и коректни при предлагане на услугите. 

Фирми „Дикони” АД и „Стандарт травел” АД– предоставяне на автобуси 

под наем 

Фирми, предоставящи леглова база в страната: Албена АД , Слънчев ден 

ООД , Марина АД и др. ; в чужбина: „Morrano” ltd, „Sandrin Boraux” ltd, „Solis 

hotels”, „Zontag” и др. 

 

3.  Вътрешна среда на бизнес организацията  

SWOT  -  Анализ 

Добри страни: 

 За да реализира успешно дейността си фирмата поддържа едно 

сравнително високо качество на предлаганите услуги: 

 Добър имидж сред потребителите на вътрешния пазар 

 Коректни взаимоотношения с партньорите 

 Добри условия на труд, индивидуален подход към служителите 

 Висока квалификация на кадрите 

 Собствена сграда, автобуси и гараж 

 Добре поддържани офиси 

 Повишаване квалификацията на кадрите 

 Натрупан опит в тази дейност, коректност и уважение 

Слаби страни: 

 Налага се да ползва коли под наем 

 Недостатъчно активна маркетингова политика 

 Слаба реклама 

 Липса на достатъчно финансови средства за иновации 

Благоприятни възможности 

 Развитие в бранша – усвояване на конферентен туризъм и круизен 

туризъм. 

 Близост до европейските пазари – сътрудничество в международния 

туризъм 

            



 6 

Заплахи 

 Конкуренция на национално и международно ниво 

 Липса на защита от нелоялна конкуренция 

 Слаба платежоспособност на населението по време на криза 

          

            4.  Цели 

Основната цел на фирмата е обезпечаване на нейния растеж т.е. привличане 

на повече клиенти, разрастване на предлаганите услуги и съответно увеличаване на 

печалбата.  

Нека да разгледаме подцелите на дружеството, като ги класифицираме по 

следния начин: 

Краткосрочни цели   -  в условията на криза да запазим клиентите, които 

имаме до момента и при възможност да привлечем нови. Да съхраним персонала 

чрез осигуряване на заетост. 

Дългосрочни цели  

 увеличаване на автомобилния парк,  срок   5 години 

 завоюване на по-голям дял от пазара, разкриване на нов офис срок  3 

години 

 поддържане на високото качество на услугите 

 налагане на собствена марка като стил на обслужване на пазара 

 разширяване дейността на фирмата  -   срок 3 години 

 

Круизен туризъм  -  интересът към него се свързва с великолепните 

плаващи хотели, които винаги предлагат разнообразна и интересна програма на 

своите гости. Заради огромните им размери, морското вълнение при тях не се 

усеща. Обикновено пътниците заплащат определен пакет услуги, а на борда могат 

да ползват допълнителни екстри. Цените на пакета също са различни в зависимост 

от дестинацията, сезона и капацитета на круизния кораб. Определящ за цената е и 

видът на каютата (вътрешна или външна, с балкон или не, стандарт или лукс, 

двойна или единична). Някои круизи са с включен самолетен трансфер, други са 
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със самостоятелно придвижване до кораба. Развлекателната програма на борда се 

обявява предварително. 

. Конферентен туризъм  - това е вид комплексна услуга, обединяваща 

планиране, разработка, организиране и реализация на корпоративни, обществени 

или социални събития,  

както на локално така и на международно ниво. Цялостна подготовка и реализация 

на представителни събития, планиране, идеи, консултации, креативност, 

уникалност, изключителна селекция на ястия и подбрани напитки. 

             За нас тези две нови бизнес единици ще имат като основен източник на 

средства за разгръщане на дейностите си настоящата бизнес единица.  И в този 

смисъл се проявява синергичният ефект. И за трите самостоятелни бизнес – 

единици / СБЕ / е валидна общата основна цел – завоюване на нови позиции, 

пазари и клиенти. 

 

5.  Стратегии за постигане на целите 

Стратегията на фирмата представлява комплексен план за управление, 

който утвърждава позициите й на пазара, осигурява благоприятна  конкурентна 

среда при достигане на поставените цели. Тя е общата програма за действие и 

определя насоките на развитие. Целите от друга страна представляват самите  

резултати, които тя се стреми да постигне при изпълнението на своята мисия. В 

същото време те способстват за усъвършенстването на устойчивите преимущества, 

да разкрива нови перспективи и  да повишава  конкурентността. 

5.1  Стратегия на диференциация / различие / -  желанието ни  е да 

предложим различен по рода си продукт, който клиентът да бъде готов да го купи 

дори на по-висока цена. Тук трябва да отбележим, че уникалността на услугите се 

постига с разнообразието, което ние предлагаме. С новите две области от 

екскурзионното обслужване даваме възможност за по-голям избор на желаните 

дестинации, както и привличането на по-богати фирми, проспериращи в страната и 

на стария континент, като наши бъдещи клиенти. 
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5.2  Стратегия за организационно развитие 

Икономически цели  -  да запази постигнатите резултати, като брой 

клиенти и размер на печалбите, нивото на преките и непреки разходи с тенденция 

за тяхното намаляване, ликвидиране на неефективните маршрути и откриване на  

нови, проучени на базата на  потребителско търсене, коопериране с други фирми 

от бранша, предлагащи някои от дестинациите при невъзможност за попълване на 

бройките в автобусите с цел осъществяване на пътуванията и повишаване на 

оборота на пътниците в условията на световна криза. 

Производствени цели  -  разширяване на дейността с цел по-гъвкава 

политика на пазара и реагиране на търсенето, повишаване качеството на 

обслужване. Включване на двете нови направления в бизнеса: конферентния 

туризъм и круизния туризъм.    

            Финансови цели – Намаляване на задълженията към банката, извършване 

на дългосрочни  

инвестиции – купуване на нов автобус при възможност със собствен капитал.   

Иновационни цели   -  ползване на най-новите технологии от европейската 

практика при резервации на хотелски стаи и транспортни услуги при 

индивидуалните и груповите пътувания.  

Социални цели   -  подобряване на комуникациите и работата в екип, 

намаляване на стреса, поощряване проявата на честност и способността да се 

спазват правилата и нормите на поведение в компанията, уважение към нейните 

сътрудници. 

Кадрови цели  -  запазване на кадровия потенциал с неговия 

професионализъм, насърчаване и подпомагане на професионалното развитие от 

фирмата / организиране на курсове и семинари /, осигуряване на заетост.   

 

Заключение  

В днешния динамичен свят развитието на бизнеса зависи от неговата 

способност за бързо адаптиране към пазарните условия и от възможността му да 

развива и въвежда нови продукти. Фирмените стратегии са основата за вземане на 

точни решения и увеличават шансовете за просперитет на организациите в бъдеще.  
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