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I. Обща характеристика на дисертационния труд 
 
1. Актуалност на темата 

 
Оценяването на инвестиции в сектора на ресторантьорството 

поставя сериозни  предизвикателства пред научната общност и 

корпоративния мениджмънт. Актуалността на проблемите се свърза със 

стохастичния характер на голяма част от променливите, оказващи 

влияние върху бизнес развитието на фирмите в сектора, липсата на 

достоверна финансова информация, субективния елемент на моделните 

допускания, значителният инвестиционен хоризонт, точността при 

прогнозиране на ключови бизнес показатели и др.  

Към настоящия момент все още използваните методи при бизнес 

оценяването не успяват да постигат висока точност при всички ситуации 

особено, когато официалните финансови отчети са недостоверни, 

каквато е ситуация се наблюдава в развлекателния и ресторантския 

бизнес в България. Това е основната причина бизнес оценяването на 

инвестиционни намерения в този сектор у нас при много случаи да е 

формализирано, което се отразява върху точността и се явява истинско 

предизвикателство. 

 Подходите, които се използват и прилагат при бизнес оценяване на 

обекти в развлекателния и ресторантския бизнес от експертите в 

развитите икономически държави са често неприложими в България. 

Основните причини могат да бъдат обобщени до: 

 липса на надеждни и достоверни счетоводни данни; 

 липсата на развит капиталов пазар; 

 надеждна и подробна статистическа информация; 

 наблюдавана значителна хетерогенност и специфичност в 

бизнес моделите (семейни ресторанти, гурме ресторанти, 

франчайзинг вериги, специализирани ресторанти, луксозни 



 
заведения, част от хотелски комплекс, международни вериги, 

курортни, сезонни и др.); 

 високата степен на бизнес риск (допълнително в условия на 

COVID 19 пандемия) 

 

Осен това методите, които са се доказали като ефективни и 

относително точни при оценяване бизнеса на даден конкурент не винаги 

са уместни за конкретния бизнес модел. Твърде често в оценителската 

практика при заведенията от хранителния сектор и туризма е валидно, че 

това което е било подходящо за конкретен бизнес модел в миналото е 

неприложимо или неефективно към настоящия момент. Фактори като 

размер и структура на ресторантския бизнес, рентабилност на активите и 

вложения капитал, разсейване в приходите, скорост и посока  на растеж в 

конкретния пазарен сегмент и не на последно място причината, поради 

която се оценява инвестицията се оказват решаващи при избора на 

подходящ метод. 

 
2. Обект и предмет на изследването  
 

Обект на настоящото изследване е ресторантьорския сектор в 

България. 

Предмет на изследването са съвременни подходи и методи за 

бизнес оценка на инвестиционни намерения в ресторантския сектор в 

България. 

 
3. Изследователска теза 
 

На базата на така формулираните обект и предмет на 

дисертационния труд се отстоява следната изследователска теза: 

прецизността на бизнес оценяването у нас би могла да бъде 



 
значително повишена чрез използване на подходяща комбинация от 

модели със стохастични променливи. 

 
4. Цел и задачи на дисертационния труд 
 

Основната цел на дисертационния труд е чрез използване на 

реални емпирични данни да проучи и изследва коя комбинация от 

съвременни подходи и методи за бизнес оценка е най-надеждна и 

подходяща за инвестиционни намерения в ресторантския сектор на 

България. 

 На тази основа задачите на изследването се свеждат до: 

 проучване на същността и правното регулиране на бизнес 

оценяването в България; 

 проучване на съвременните подходи и методите за бизнес 

оценяване; 

 изследване възможностите за приложение и срещаните 

проблемите при оценяване на инвестиции в ресторантьорството у нас; 

 конструиране на стохастичен модел за оценяване риска от 

промени на оперативния паричен поток при ресторанти за бързо хранене. 

 конструиране на риск базирани модели за оценяване на 

инвестиционни намерени в ресторантьорството. 

 
5. Методология на изследването 

 
Изследователската методология в дисертационния проект 

включва: параметрични, непараметрични иконометрични методи и такива 

от групата на симулационното моделиране. По конкретно при оценяване 

на бизнес модели в ресторантьорството са използвани: 

 вероятностно стохастично моделиране; 

 метода на дисконтираните парични потоци; 



 
 метод на публичните пазарните сравнения (Guideline publicly 

traded company method; 

 метод на отрасловите мултипликатори и др. 

 

Допълнително са използвани традиционни научноизследователски 

методи като: статистически методи, историческият подход, методът на 

анализа и синтеза, дескриптивният метод и други. 

 
6. Структура на изследването 
 

Изследването е в обем от 153 страници, структурирани в увод, три 

глави и заключение. Към дисертацията е добавени библиографска 

справка и приложения. 

 

II. Съдържание на дисертационния труд 
 

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА БИЗНЕС 
ОЦЕНЯВАНЕТО 

 
1. Стойност и същност на бизнес оценяването 

“Price is what you pay. Value is what you get.” 

Warren Buffett 

Стойността е основополагащо понятие при измерването в 

пазарната икономика. Хората инвестират в очакването, че когато 

продават, стойността на всяка инвестиция ще е нараснала с достатъчна 

сума над себестойността, за да им компенсира риска, който са поели. 

Това важи за всички видове инвестиции, независимо дали са в реални, 

финансови или ликвидни активи. В действителност, в условията на 

пазарна икономика способността на компанията да създава стойност за 

своите собственици и размерът на стойността, която тя създава, са 

основните компоненти на бизнес оценяването. 



 
Бизнес стойността е особено полезна мярка за ефективност, тъй 

като отчита дългосрочните интереси на всички заинтересовани страни в 

дадена компания, а не само на собствениците. Конкуренцията между 

фокусирани върху максимизиране на фирмената стойност компании 

също осигурява гаранции, че човешкият капитал и природните ресурси се 

използват ефективно в икономиката, което води до по-висок жизнен 

стандарт за всички.  

В света на пазарната икономика всичко има стойност. Поставянето 

на стойност в парично изражение е крайъгълния камък не само за 

управление на бизнес, но и за инвестиране под почти всякаква форма. 

Знанието как да се постигне стойност за физическите и присъщи 

характеристики на бизнеса е от съществено значение за изграждането на 

богатство от всякакъв вид. 

Създаването на стойност е трансформираща тема в бизнес 

планирането и изпълнението. Тя намира отражение в дългосрочния ръст 

в стойността на фирмата, защото последната е сбор от реални и 

материални активи, инвестиции, идеи и управленски талант. 

„Стойност“ според Камарата на независимите оценители в 

България за целите на оценяването на обекти/ активи, представлява 

„становище на независим оценител, отразяващо ползата и ценността на 

обекта/ актива, изразена в пари, за конкретна цел, в определен момент от 

време и в условията на конкретен пазар и при отчитане на съотносими 

обстоятелства в хода на оценяването“1. 

Според българските стандарти за оценяване (БСО), приети  от 

Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ и в сила от 1 

юни 2018 г. следва да се разграничават шест отделни категории 

стойност2: 

 пазарна стойност; 

                                                           
1
 КНОБ, „Български стандарти за оценяване“, 2018 г. стр. 13 

2
 пак там 



 
 стойност при алтернативно ползване; 

 справедлива стойност 

 синергична стойност; 

 инвестиционна стойност; 

 ликвидационна стойност. 

 

2. Литературна ретроспекция и основания за бизнес оценяване 

Безспорният авторитет в сферата на инвестиционните оценки 

професор A. Damodaran синтезира мотивите за бизнес оценяване в 

„Знанието каква е стойността на даден актив (или бизнес) и какво 

определя тази стойност е необходима предпоставка за интелигентно 

обосновани решения - при избора на инвестиции за портфейл, при 

вземане на решение за подходящата цена за плащане или получаване 

при поглъщане и при вземане на решения за инвестиции, финансиране и 

дивиденти при управление на бизнес.3"  

Според значителна част от авторитетите при бизнес оценяването 

като (Reilly & Schweihs, 2004; Gabehart & Brinkley, 2002; Lannom, 1999: 

Fodor & Mazza, 1992) съществуват различни основания, поради които се 

извършват бизнес оценки, които могат да бъдат категоризирани в три 

групи, а именно базирани на транзакции, данъчни и съдебни спорове4.  

Придобиването на квалификация „бизнес оценител“ означава 

преминаване през относително ясен лицензионен процес в някои страни 

(напр. САЩ), където лицензирането се контролира на държавна основа и 

признаването на лицензи между щатите е много ограничено, а 

изискванията за влизане са ниски5. В други страни (напр. Канада) се 

прилага по-взискателен подход, включващ минимум университетска 

                                                           
3
 Damodaran A. Investment valuation, John Wiley & Sons Inc, 3-th Edition 2012 

4
 REILLY, R. F. & SCHWEIHS, R. P. The handbook of business valuation and intellectual property analysis. New 

York: McGraw-Hill. 2004 p. 662 ; GABEHART, S. & BRINKLEY, R. J.. The business valuation book. New York: 
AMACON. 2002 p. 309  
5
 GILBERTSON, B. & PRESTON, D. A vision for valuation. Journal of Property and Investment Finance. 23(2): 

2005 p. 139 



 
степен и период на контролиран опит, допълнителни професионални 

изпити и партньорска оценка6.  

Липсата на професионално подготвени и специализирани 

оценители може да бъде голям проблем в някои страни с високи нива на 

корупция като България, тъй като подобни професии са от обществен 

интерес и всяка уважаваща себе си държава трябва да притежава 

институции и механизми за контрол. Изключително важно е бизнес 

оценителите да разполагат с качествени, актуални данни, тъй като 

точните и надеждни оценки зависят от тях. Rowley, Fisher & Holmes 

твърдят, че когато намирането на обективни сравними данни е 

затруднено или непълно, бизнес оценителите са принудени да прилагат и 

разчитат не на количествени данни, а на експертни оценки, които често 

са субективни и увеличават възможността за грешки7. Според H. J. Smith, 

и T. F. Smith прекалената зависимост от научния подход може да бъде 

измамна, когато не се отделя достатъчно внимание за качеството на 

финансовата информация8.  

Преобладаващото мнозинство от авторите (Dellinger 2010; Modica 

2010; Pratt & Niculita 2008; Smith & Smith 2005; Van Vleet 2004; Reilly 2003; 

Gabehart & Brinkley 2002 и др.) в областта разграничават три основни 

подхода за бизнес оценяване – подход на доходите, подход на пазарите 

и подход на нетни активи. Най-популярните метод за оценяване на 

ресторант в англосаксонските държави според L. Holten & J. Bates е 

„методът на отрасловите мултипликатори“9. Алгоритъмът за оценяване 

на ресторант чрез този метод е подробно разгледан и демонстриран чрез 

реални данни в глава втора и трета на дисертацията. 

                                                           
6
 пак там p. 140 

7
 ROWLEY, S., FISHER, P., & HOLMES, A. A national valuation evidence database: the future of valuation data 

provision. Journal of property valuation & investment, 16(1), 1998 p. 99 
8
 SMITH, H.J., SMITH, T. F. Family-owned business valuation is more art than science. Financial executive, 2005 

p. 18 
9
 HOLTEN, L. & BATES, J. Business valuations for dummies. Indiana: Wiley publishing Inc. 2009. p. 340 



 
R. Parker 10 от своя страна твърди, че е приемливо да се използват: 

подхода за оценка на активите, метод на капитализирания доход, метода 

на мултиплицираните дискреционните парични потоци и метода на 

отрасловите мултипликатори при оценяване на ресторант, докато Holten 

и Bates11 използват само метода на отрасловите мултипликатори. P. Pratt 

демонстрира в реален казус, в който се оценява ресторант, (подобен на 

оценяваните в трета глава), че е целесъобразно да се използва методът 

за оценка на дисконтирания парични потоци, методът на директна 

капитализация и метод на сравнимите акционерни фирми за оценка, като 

се използват задължително коригирани отчети12.  

 

3. Регулаторна рамка и предизвикателства при бизнес 

оценяването в България 

Дейността на бизнес оценителите в България е юридически 

регламентирана от: Закона за независимите оценители (ЗНО), Кодекса за 

професионална етика на независимите оценители и Българските 

стандарти за оценяване (БСО). Последните са утвърдени от Общото 

събрание на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на 

основание правомощията си по чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за 

независимите оценители /ЗНО/, на проведеното извънредно делегатско 

Общо Събрание /ИДОС/ на КНОБ през март 2018 г. и влизат в сила от 

01.06.2018. 

Българските стандарти за оценяване са композирани като 

отражение на международните стандарти за оценяване и на 

европейските стандарти, съобразени с регулацията на оценяването, 

съгласно българското законодателство. 

                                                           
10
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Подходите, които се използват и прилагат при бизнес оценяване на 

в развлекателния и ресторантския бизнес в развитите икономически 

държави са често неприложими в България. Основните причини могат да 

бъдат обобщени до: 

 липса на надеждни и достоверни счетоводни данни; 

 липсата на развит капиталов пазар; 

 надеждна и подробна статистическа информация; 

 наблюдавана значителна хетерогенност и специфичност в 

бизнес моделите (семейни ресторанти, гурме ресторанти, 

франчайзинг вериги, специализирани ресторанти, луксозни 

заведения, част от хотелски комплекс, международни вериги, 

курортни, сезонни и др.); 

 високата степен на бизнес риск (допълнително в условия на 

COVID 19 пандемия) 

Твърде често в оценителската практика за заведенията от 

хранителния сектор и туризма е валидно, че това което е било 

подходящо за конкретен бизнес модел в миналото е неприложимо или 

неефективно към настоящия момент. Фактори като размер и структура на 

ресторантския бизнес, рентабилност на активите и вложения капитал, 

разсейване в приходите, скорост и посока  на растеж в конкретния 

пазарен сегмент и не на последно място причината, поради която се 

оценява инвестицията се оказват решаващи при избора на подходящ 

метод. 

 

ГЛАВА ВТОРА. СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 
ИНВЕСТИЦИИ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО 

Подходящите методи за фирмената оценка или наричана още 

бизнес оценка и тяхното диференциране и класифициране е много 

дискутирана тема в съвременната литература. Според  Pricewaterhouse 

Coopers, втората по големина в света консултантска компания, ситуирана 



 
в 155 държави и над 284 000 служители към средата на 2019 г. най-често 

използваните подходи за оценка на бизнеса са: приходен подход и в 

частност метода на дисконтирания паричен поток, пазарен подход и този 

на нетните активи13. 

Според скорошно изследване от 2020 г. колегите I. Miciuła, M. 

Kadłubek и P. Stepien от различни полски университети, работещи по 

темата класифицират съвременните методи за бизнес оценяване в пет 

основни направления (фигура 1)14: 

 
Фигура 1 

Съвременни подходи и методи за бизнес оценяване 

 

За целите на дисертационното изследване при оценяването на 

ресторанти в България ще бъдат разгледани:  

 от пазарно ориентирания подход - метода на отрасловите 

мултипликатори, метод на сделките (Comparable Transaction 
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Подходи и методи за бизнес оценяване 

Пазарен подход 

метод на сделките 

метод на 
капиталовия пазар 

метод на 
отрасловите 
коефициенти 

Доходен подход 

метод на 
дисконтираните 
парични потоци 

Метод на 
дисконтираните 

дивиденти 

Метод на 
дисконтираните 
бъдещи приходи 

Подход, базиран на 
активите 

Метод на 
счетоводната 

стойност 

Метод на 
заместването 

метод на 
коригираната 

нетната стойност на 
активите 

метод на 
ликвидационната 

стойност 

Хибридни методи 

Метод на средните 
разходи 

Метод на 
свърхдохода 

Метод Goodwill 

Швейцарски метод 

Метод Берлин 

Метод Щутгарт 

Неконвенционални 
методи 

Методи, базирани на 
опционната теория 

Методи на времевия 
лаг 

Други 



 
Analysis) и метод на публичните пазарните сравнения 

(Guideline publicly traded company method); 

 от групата на подход за оценяване, основан на дохода – 

метода на дисконтирания паричен поток. 

 

1. Пазарен подход 

Известен още като подход на пазарните сравнения. Общата идея, 

върху която се базира пазарния подход е, че бизнес единиците се считат 

за еднакви по отношение на приходите, паричния поток, активите и 

функционирането в подобни отрасли, трябва да реагират по същия начин 

на пазарните сили и да имат силна корелация в бизнес стойността15. 

1.1 Метод на отрасловите мултипликатори известен още като 

„метод за оценка по правилото“ (The Rule of thumb valuation method) 

представлява най-бързата и опростената форма на пазарния подход за 

оценяване на даден бизнес модел, но същевременно и най-неточната. 

Конкретната стойност на тези отраслови множители се определя на 

базата на изследване на осреднени зависимости,  корелационни връзки 

между определени показатели и пазарната цена на базата на огромен 

брой фирми от определен отрасъл, подотрасъл, сектор, бранш и др.  

Според E. Moran при оценяване на ресторант по метода на 

отрасловите мултипликатори, са препоръчителни следните стойности16: 

 ресторант от среден клас - 33% от годишните продажби; 

 изискан ресторант - 20% - 30% от годишните продажби; 

 ресторант, в който не се сервира алкохол - 44% от 

годишните брутни продажби; 
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 ресторант за бързо хранене - 35% - 45% от годишните 

брутни продажби; 

 италиански ресторант - 30% от годишните брутни 

продажби; 

 мексикански ресторант - 30% от годишните брутни 

продажби; 

 пилешки ресторант - 37% - 40% от годишните брутни 

продажби; 

 китайски ресторант - 35% - 45% от годишните продажби; 

 франчайзинг ресторант - 40% - 50% от годишните 

продажби. 

Според l. Holten and J. Bates  при оценяване на инвестиции в 

ресторанти с пълно обслужване по метода на отрасловите множители са 

уместни прилагането на мултипликаторите в следните граници17: 

 30% до 35% от годишните продажби плюс инвентара 

(оборудване и запаси); 

 2 до 2,5 пъти продавачи ‟брутните печалби плюс 

инвентара; 

 2 до 3 пъти EBIT; 

 2,5 до 4 пъти печалба преди лихви, данъци, амортизация и 

амортизация (EBITDA). 

Много експерти считат, че метода на отрасловите множители при 

оценяване на ресторанти е твърде общ и е трудно да се намерят близки 

подобия в сектор, където спецификите и уникалността, често пъти  са 

самоцел18. Понякога диапазоните в стойностите, изчислени на базата на 

пазарни мултипликатори, са толкова широки, че не са приложими за 
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целите на реални сделки. Въпреки, своите очевидни недостатъци 

методът е широко прилаган в оценителската индустрия основно в 

англосаксонските държави и не трябва да се пренебрегва напълно, но не 

е препоръчително да се използва като единствен метод за оценка при  

ресторанти19.  

1.2 Метод на сделките (Comparable Precedent Transaction 

Analysis) 

Особено на този пазарен метод е че той разчита на пазарните цени 

на приключили минали сделки за продажби, сливания и придобивания за 

оценяване на сравним бизнес обект днес. Известен още като „метод на 

прецедентите“, този метод за оценка е често срещан в практиката на 

развитите държави, когато се оценява целия бизнес като част от сливане 

или придобиване. Алгоритъм на метода на сделките съдържа следните 

стъпки: 

A. Търсене на подходящи транзакционни сделки; 

B. Анализиране и прецизиране на наличните сделки 

C. Определяне на диапазон от пазарни мултипликатори; 

D. Изчисляване на варианти на бизнес оценката и анализ на 

резултатите. 

Процесът започва с търсене на подходящи транзакциони сделки, 

които са се случили в  близко бъдеще и са в същия бранш. 

Процесът на търсене изисква определяне на критерии като: 

 класификация по отрасли; 

 тип на фирмата (публична, частна и др.) 

 финансови показатели (приходи, EBITDA, нетен доход) 

 географска локализация (местонахождение на централа, 

филиали, комбинация от приходи, комбинация от клиенти, 

служители и др.) 

                                                           
19

 PRATT, S. P. Business valuation body of knowledge. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. 2003. p.362  



 
 размер на фирмата (приходи, служители и др.) 

 продуктова комбинация / микс(колкото по-подобна толкова по-

добре) 

 тип купувач (частен капитал, стратегически конкурент, 

публичен / частен и др.) 

 размер на сделката (стойност) 

Горните критерии могат да бъдат зададени във финансова 

платформа за данни като Bloomberg или CapIQ и да бъдат експортирани 

в Excel за допълнителен анализ. 

След приключване на първия етап извадката от сделки се 

филтрира и отстраняват сделките, които не пасват  т.е. силно се 

различават от показателите на оценяваната фирма.  

Пазарни мултипликатори се получават като отношение между 

цената на дадена фирма – аналог (EV) към определен финансов 

показател (EBITDA, продажби, брутни приходи, брутна печалба и др.) т.е. 

всеки пазарен мултипликатор се определя по следната формула: 

                      
                      

                             
 

 

Данните се анализират и се изключват екстемални стойности като 

сделки, които са имали EV/EBITDA, многократно по-ниски или много по-

високи от средните (ако приемем, че има добра обосновка за това). 

За да се изчисли справедливата пазарна цена е необходимо да се 

приложат пазарните мултипликатори към съответния финансов 

показател на оценявания ресторант т.е.: 

СПЦ = пазарен мултипликатор на аналога х финансов показател на 

оценяваното предприятие 

Накрая следва анализ на получените стойности на справедливата 

пазарна цена и вземане на решение за диапазона на вариране на бизнес 



 
оценката на ресторанта. Тук подобно на предходната стъпка може да 

изключат маргинални стойности и екстремални отклонения. 

Fodor и Mazza обръщат внимание, че трябва да се внимава при 

избора на съпоставими стопански субекти, тъй като много от стопански 

обекти в ресторантьорството  много често са уникални и всъщност не 

съществуват съпоставими публични стопански субекти20. 

1.3 Метод на публичните пазарните сравнения (Guideline 

publicly traded company method) 

В българската теория е известен още като „метод на сравнимите 

акционерни фирми“ или „метод на капиталовия пазар“. Той разчита на 

бизнес оценяване базирано върху  пазарни множители, изчислени от 

определена извадка от сходни съпоставими публично търгувани 

компании на определена борса от съответния сектор за оценка на целева 

частна компания. Избраните съпоставими акционерни фирми могат да 

бъдат селектирани въз основа на произволен брой критерии, като: 

икономически сектор, размер на активите, растеж на активите и др. 

 Като цяло се прилагат следните стъпки при оценяване на дадена 

целева частна компания със сходни публично търгувани акционерни 

компании: 

 финансов анализ на сравними компании от сектора; 

 избор  на извадка от 3 до 20 от сравнимите компании в 

сектора; 

 „нормализиране“ на определени финансови данни; 

 изчисляване на определени финансови показатели и пазарни 

множители; 

 прилагане на дисконтов процент за ликвидност при частна 

компания, ако е приложимо; 
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 изчисляване на първоначална бизнес оценката и анализ на 

резултатите. 

В настоящия момент индустрията за финансови данни е 

доминирана от 4 големи доставчици: Bloomberg, S&P (Capital IQ + SNL), 

FactSet и Thomson Reuters Eikon (таблица 2.3). И четиримата се опитват 

да предложат платформа, която предоставя всички видове услуги за 

финансови данни (изследвания, данни и анализ на частни и публични 

компании, исторически данни за котировки, валутни курсове, лихвени 

проценти и др). За съжаление достъпа до информация от тези 

платформи за разузнаване на пазара е платен и често е непосилен за 

малкия и средния бизнес. Сред ограничените безплатни източници, които 

могат да предоставят финансови данни за идентифицирането на 

сравними публични компании са: сайта на софийска фондова борса, 

търговския регистър в България, финансовия сървър на Yahoo и също 

така годишните доклади, проспектите на публичните компании (които 

могат да се намерят на фирмените сайтове) и други източници. 

Таблица 2.3 
Платформи за финансова информация21 

име на 
платформа цена  (за потребител за година) 

брой 
потребители 

пазарен 
дял 

Bloomberg 

Цената на терминал Bloomberg е 24 000 $ 
годишно и терминалите се отдават под 
наем за две години. Цената пада до $ 20 
000 на терминал годишно при използване 
на 2 или повече терминала. 325 000 33.4% 

Capital IQ 

Ценообразуването на Capital IQ започва от 
13 000 $ на потребител годишно при 
минимум 3 потребители и спада до 7500 $ 
на потребител годишно за по-голям брой 
потребители. Ценообразуването обаче 
може да се повиши значително с 
добавените функции. 

фирмена 
тайна 5.6% 

FactSet 
Цената на абонамент за FactSet е 12 000 $ 
годишно за пълния продукт. 89 000 4.2% 
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Eikon 

Цената на Eikon на Thomson Reuters е 22 000 
$ годишно, но свалената версия може да 
струва само 3 600 $ годишно. 19 000 23.1% 

 
 

Извършването на проформа корекции във финансовите отчети на 

сравнимите публични компании често е най-сложната част. Тя изисква 

„нормализиране“ на финансовите данни, за да се коригират еднократни / 

неповтарящи се елементи във финансовите отчети, които временно 

изкривяват ключови финансови показатели.  

Много често в процеса на бизнес оценяване по метода на 

сравнимите акционерни фирми се използват следните показатели и 

пазарни мултипликатори:  

 S нетна стойност на продажбите (приходи от основната дейност); 

 MCap пазарна капитализация;  

 EV (стойност на предприятието); 

 ME (пазарна стойност на СК) 

 EBITDA (печалба преди данъци, лихвите, обезценка и 

амортизации); 

 EBIT (печалба преди данъци и лихви) 

 GP (брутна печалба) 

 печалба на акция (EPS) 

 съотношение стойност на предприятието- нетна стойност на 

продажбите (EV/S); 

 съотношение стойност на предприятието- печалба преди данъци 

върху лихвите, амортизация и амортизация (EV/EBITDA); 

 съотношение цена-печалба (P/E) 

 съотношение цена-продажба (P/ S) 

 темп на растеж (пет години) и др. 



 
Следващата стъпка е да се изчислят пазарните мултипликатори. 

Използваните мултипликатори трябва да са свързани с индустрията и да 

са подходяща връзка между публичните и частните компании. 

По време на анализа е най-добре да се сравнят няколко 

множителя, за да се определи кои пазарът използва, за да оцени 

вселената на сравними частни компании. За да сравним ефективно 

определени частни компании, трябва да разберем защо техните пазарни 

множители са различни. Липсата на ликвидност може да намали 

стойността на частни фирми до цели 50%, тъй като няма критерий за 

ежедневна оценка, както при публично търгуваните компании на 

съответната фондова борса. Най-често се прилага отстъпка за 

ликвидност от 20-30%. Има много фактори, които влизат в определянето 

на дисконтовия фактор в частна оценка, включително размер, 

оперативна история, качество на приходите/ паричните потоци, 

управление, профил в индустрията и бизнес рискове. 

Основен недостатък на този метод за бизнес оценка е, че 

съществува субективна трудност при определяне правилните пазарни 

аналози от акционерни компании.  

2. Подход на доходите 

Основната презумпция върху, която се гради подхода на доходите 

е, че е, че стойността на бизнеса е равна на настоящата стойност на 

икономическия доход, който се очаква да бъде генериран в средносрочен 

времеви хоризонт. От теоретична гледна точка стойността на 

предприятието се основава или на исторически печалби, или на 

прогнозни бъдещи парични потоци. Най-често прилаганите методи в 

оценителската практика от групата на подхода на доходите се явяват: 

метода за капитализирания на свръхдоход (Capitalization of Excess 

Income Method), метода на капитализирания икономически доход 



 
(Capitalized Economic Income Method) и метода на дисконтирания паричен 

поток (Discounted Cash Flow Method). 

В настоящето изследване ще бъде разгледан основно метода на 

дисконтирания паричен поток. Мотивите за подобно съображение могат 

да бъдат обобщени в следното:  

 методът DCF се е наложил като задължителен стандарт в 

оценителската практика на повечето държави; 

 при равни други условия постига най-висока точност; 

 препоръчителен е за използване в България при оценяване 

на бизнес структури; 

 приложим при възникналата COVID-19 пандемия и 

последвалия локдаун, които оказват силно влияние върху 

ресторантския сектор; 

 ограничения по отношение на обема на разработката. 

 

Метод на дисконтираните парични потоци 

Най-разпространеният метод в оценителската практика на 

развитите икономически държави от сферата на доходния подход е този 

на дисконтираните бъдещи парични потоци (DCF), който за целите на 

общата бизнес оценка обикновено се прилага на база без ливъридж (т.е. 

без дълг) и използва средно претеглената цена на капитала (WACC) или 

модела CAPM като дисконтов процент22. Значителна част от 

авторитетите в областта на финансите го определят като 

„фундаментално обоснован и широко приет като най-точния метод за 

оценка.  

Има два често срещани разновидности, използвани при 

изчисляване на паричните потоци, които бизнесът генерира:  

 DCF без ливъридж (Unlevered DCF approach); 
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 DCF с ливърифж (Levered DCF approach). 

DCF без ливъридж  е по-често използвания от двата варианта в 

практиката. Освен това той е възможен за приложение при оценяване на 

ресторантския бизнес в България, защото у нас няма ресторанти 

листвани на фондовата борса. Алгоритъма на  метода DCF без ливъридж 

включва седем последователни стъпки: 

 Прогнозиране на приходните и разходните парични потоци 

 Изчисляване на свободния паричен поток без ливъридж (UFCF) 

 Намиране процента на дисконтиране 

 Намиране на сегашната стойност на свободните парични потоци 

без ливъридж 

 Изчисляване на терминалната стойност и нейната сегашна 

стойност 

 Добавяне стойността на неоперативните активи към сегашната 

стойност на свободни парични потоци без ливъридж 

 Намиране на стойността на предприятието 

Справедливата стойност на предприятието се намира като сума от 

сегашната стойност на свободни парични потоци без ливъридж, 

сегашната стойност на терминалната стойност и неоперативните активи. 

в синтезиран вид формулата изглежда по следния начин: 

EV = PVCF + PVTV +NOA, 

а в разгънат вид пълната формула за намиране стойността на 

предприятието изглежда така: 

   
     

(      ) 
 

     
(      ) 

 
     

(      ) 
  

     
(      ) 

  
  

(      ) 
     

 

3. Стохастични модели за оценяване риска в 

ресторантьорството 



 
Бизнесът в ресторантьорство и хранителния сектор навсякъде по 

света се характеризира като високо рисков, поради силни влияния от 

социални сътресения, климатични условия или други природни явления 

(като епидемии по хора, животни, растения и др.). Последната епидемия 

от Covid 19  също потвърди уязвимостта на ресторантьорския сектор от 

подобни явления. Дори при нормален пазар при ресторантската 

индустрия се наблюдават сезонни колебания в продажбите и е доста 

чувствителна към промените в националната икономика, което прави 

прогнозирането и управлението на очакваните оперативни парични 

потоци критично за просперитет в сектора23.  

Изключително ограничени са изследванията и публикациите по 

отношение на финансовите измерения риска в мениджмънта на 

ресторантския бизнес. Silvio Ceschini през 1999 изследва финансовите 

детерминанти на систематичния риск в сектор ресторантьорство в САЩ 

като използва множествена регресия24. Той установява, че 

рентабилността, финансовия ливъридж и ликвидността са най-важните 

фактори, които влияят върху систематичния риск в цялостната 

ресторантьорска индустрия на САЩ, а възвръщаемостта на 

инвестициите е статистически значима променлива с отрицателна 

корелация по отношение на систематичния риск. 

През 2011 SooCheong Jang, Kwangmin Park и Ji-eun Lee провеждат 

мащабно проучване на 221 ресторанта в САЩ с цел квантифициране 

риска от неочакван спад в оперативните парични потоци чрез използване 

на сравнителен подход на паричен поток под риск. Те установяват, че 

процентът на краен дефицит в паричните потоци е по-голям за по-

малките фирми, отколкото при по-големите, което предполага, че 
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малките фирми трябва да са готови да се справят с риска от ликвидност 

доста преди очаквания икономическия спад25.  

През 2019 г. R.P. Limbong, R. Syah Ratya, R. Anindita, правят опит за 

теоретична идентификация на финансовите и операционните рискове 

при отварянето на ресторант без тяхната квантификация26. 

В България до този момент липсват изследвания и публикации по 

отношение на риска в ресторантския бизнес. В практиката у нас 

мениджмънта в този сектор разчита на проби и грешки или в най-добрия 

случаи на „know how” от държави с развити сектори на ресторантьорство. 

Подхода „Паричният поток под риск“ (Cash Flow at Risk - CFaR) 

представлява съвременен метод за измерване на пазарния и бизнес риск 

при фирмите от нефинансовия сектор. Счита се, че е създаден през 1999 

г. от Riskmetrics Group в рамките на американската инвестиционната 

банка J. P. Morgan  като аналог на „Стойност по риск” (VaR ) за измерване 

на риска в нефинансовия сектор27. По конкретно паричният поток под 

риск дава отговор на бизнес мениджъра на въпроса: "С каква стойност 

ще се понижат паричните ми потоци при определена вероятност (ниво на 

доверителност) за определен период от време?" или в опростен вариант 

„С колко могат да намалеят парите, които постъпват във фирмата при 

най-лошия сценарий през даден следващ период?“ 

Алгоритъма на „Паричният поток под риск“ в рамките подхода „от 

долу на горе“ включва следните стъпки: 

1. Конструиране на математически модел за изчисление на 

актуалните оперативни парични потоци; 
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2. Идентифициране и  детайлно изследване на рискови фактори, 

които оказват влияние върху оперативните парични потоци за 

ресторанта (изчисляване показателите на дескриптивна статистика 

и корелационна матрица); 

3. Изследване формата на разпределение на всеки фактор чрез 

тестове „Критерии на съгласие“ при 95% вероятност и избор на 

подходяща инверсна вероятностна функция на разпределение; 

4. Програмиране на инверсните кумулативни функции на 

разпределенията в рамките на математическия модел за 

изчисляването на паричния поток; 

5. Симулиране на 10 000 различни стойности на очаквания паричния 

поток; 

6. Намиране на 10 000 отклонения на очаквания паричен поток 

спрямо прогнозирания; 

7. Изчисляване на CFaR като определен квантил от разпределението 

на отклоненията на очаквания паричен поток спрямо прогнозирания 

 

Променливите фактори, които са причина за бизнес риска в даден 

ресторант при този подход се включват в моделната рамка като 

стохастични променливи. Най-често използваната методология при 

конструиране на стохастичните процеси като математическа симулация 

на рисковите събития е чрез вероятностно моделиране. За тази цел в 

риск мениджмънта се използват в зависимост наблюдаваната форма на 

вероятностната плътност на рисковите променливи подходящи 

статистически теоретични разпределения, които отговарят на критериите 

на „съгласие“ в статистиката. 

 
ГЛАВА ТРЕТА. КОНСТРУИРАНЕ НА РИСК БАЗИРАНИ МОДЕЛИ 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В РЕСТОРАНТЬОРСТВО 
 



 
1. Моделна рамка и използвани  емпирични данни. 
Изследването в глава трета е концентрирано в две основни 

направления. Първата цел е чрез използване на реални емпирични 

данни да се изследва и анализира коя комбинация от съвременни 

подходи и методи за бизнес оценка е най-надеждна и подходяща за 

инвестиционни намерения в ресторантския сектор на България. Второто 

изследователско направление е свързано с изследване възможностите 

за оценяване и прогнозиране на риска в ресторантския сектор.  

За постигане на тези цели са използвани реални данни от 

дейността на два различни бизнес субекта с различен тип на бизнес 

организация и маркетингов сегмент - най-голямата верига ресторанти в 

България -"Happy Bar & Grill" и анонимна верига от заведения за бързо 

хранене. Част от финансовите данни са модифицирани по определен 

математически алгоритъм от съображения за конфиденциалност. 

Избраната верига ресторанти -"Happy Bar & Grill ще бъде оценена 

по три различни съвременни метода, които са приложими в българските 

условия при оценяване на действащи ресторанти и отразяват ефекта на 

COVID-19 пандемията. Целта на е да се изследват и сравнят избрани, 

различни конкуриращи се методи за инвестиционно оценяване на 

действаща верига от ресторанти в България. 

Второто изследователско направление, както бе споменато по горе 

се  концентрира върху изследването и прогнозирането на бизнес риска в 

ресторантския сектор. Използвани са реални данни от дейността на 

верига заведения за бързо хранене  България за прогнозиране най-

лошия сценарий на дефицит в нетните оперативни паричните потоци за 

период от седем дни в бъдещето. За тази цел е използван подхода 

„Паричен поток под риск“ (CFaR) във вариант „отдолу на горе“. Паричният 

поток под риск по методологията „отдолу нагоре“ (Bottom-up approachs) е 

изчислен като са използвани вероятностно стохастично моделиране и 



 
Монте Карло симулации. Математически симулационния алгоритъм е 

програмиран в Excel среда чрез използване на вградени и програмируеми 

инверсни кумулативни функции на вероятностните разпределения. 

Рисковите бизнес фактори в моделната рамка на подхода паричния поток 

под риск са симулирани чрез използване на триъгълно, нормално, 

равномерно, Бета разпределение, Геометрично брауново движение и др. 

 Данните са предоставени от анонимна верига от ресторанти за 

бързо хранене на българския пазар. Оригиналните данни са на дневна 

база, разбити по отделни артикули и обхващат периода от 15.01.2019 г. 

до 15.01. 2020 г. В историческите данни за периода се наблюдава  

сезонен модел на седмична база т.е. през уикендите се регистрират 

повече продажби в сравнение с  делничните дни. Поради тази причина 

данните са осреднени на седмична база и съответно прогнозния 

хоризонт и нивата на риска са оценени на седмична база. Всички 

продажби на хранителни артикули са агрегирани в четири продуктови 

групи според ценови диапазон, хранителни характеристики и честота на 

предпочитания от клиентите. Повече детайли относно конкретните 

параметри на използваните емпирични данни и моделните допускания 

при конструирането на стохастичния модел за оценка на бизнес риска 

могат да бъдат намерени в точка три на настоящата глава. 

2. Конструиране на модели за оценяване на инвестиции в 

ресторантьорския сектор в България  

Таблица 1 показва изчислените бизнес оценки на верига 

ресторанти "Happy Bar & Grill по метода на отрасловите множители. 

Таблица 1 
Изчислени бизнес оценки на верига ресторанти "Happy Bar & Grill  

по метода на отрасловите множители 

№ категория оценяване бизнес оценка 

1 непретенциозен ресторант 33% S 40 096 755,60 лв.  

2 ресторант с пълно обслужване 30% S+I 38 350 304,57 лв.  



 
3 ресторант с пълно обслужване 35% S+I 44 425 570,57 лв.  

4 ресторант с пълно обслужване 32,5% S+I 41 387 937,57 лв.  

5 франчайзинг ресторант 40% S 48 602 128,00 лв.  

6 франчайзинг ресторант 50% S 60 752 660,00 лв.  

7 франчайзинг ресторант 45% S 54 677 394,00 лв.  

8 средна аритметична стойност 46 898 964,33 лв.  

Както се вижда от таблицата при този метод се наблюдава 

значително разсейване в бизнес оценките като най-ниската е от 38 350 

304,57 лв. се получава при категория ресторант с пълно обслужване, а 

най-високата от 60 752 660,00 лв. при категория „франчайзинг ресторант“. 

Не винаги изчислената средна стойност е препоръчителната базова 

стойност за бизнес оценката. 

Методът на публичните пазарните сравнения (Guideline publicly 

traded company method) се класифицира към групата на пазарния подход 

и се счита за подходящ за бизнес оценяване на структури в 

ресторантьорството.  

Таблица 2 представя борсови и финансови данни за шест 

американски вериги-ресторанти, които са използвани като аналози. 

 
Таблица 2 

Финансови данни за верига американски ресторанти към 12.2019 г., 

използвани като аналози28 

Фирма аналог   
приходи от 
продажби 

нормализирана 
EBITDA 

брутна 
печалба 

нормализирана 
нетна печалба 

 
(млн. $ ) (млн. $ ) (млн. $ ) (млн. $ ) 

Fiesta Restaurant Group, Inc. 660,943 49,06 226,507 -13,502 

Carrols Restaurant Group, Inc. 1 462,765 69,495 545,518 -23,939 

J. Alexander's Holdings, Inc. 247,269 22,366 91,026 9,913 

Nathan's Famous, Inc. 101,849 30,237 43,039 13,323 

Ruth's Hospitality Group, Inc. 468,026 73,93 125,714 42,206 

BJ's Restaurants, Inc. 1161,45 128,849 185,688 49,011 
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Таблица 3 представя коригираните пазарни мултипликатори с 

диференциала на политическия риск в двете държави. 

 
 

Таблица 3 
Коригиране на пазарните мултипликатори с политическия риск 

Корекция за 
политически риск 

EV/Sales EV/EBITDA EV/GP P/E 

1,204968944 0,33408x 4,50076x 0,97484x -13,85140x 

1,204968944 0,42788x 9,00612x 1,14731x -8,65912x 

1,204968944 0,56814x 6,28114x 1,54334x 6,27036x 

1,204968944 -0,40089x -1,35035x -0,94869x 10,68475x 

1,204968944 0,30624x 1,93870x 1,14011x 7,73384x 

1,204968944 0,35071x 3,16134x 2,19365x 8,57578x 

Max 0,56814x 9,00612x 2,19365x 10,68475x 

75-ти центил 0,40858x 5,83605x 1,44433x 8,36530x 

Average 0,26436x 3,92295x 1,00843x 1,79237x 

Median 0,34240x 3,83105x 1,14371x 7,00210x 

25 -ти центил 0,31320x 2,24436x 1,01616x -4,92675x 

Min -0,40089x -1,35035x -0,94869x -13,85140x 

 

Следващата стъпка от алгоритъма на метода на пазарни 

мултипликатори изисква изчисляване на пазарната стойност на фирмата 

според всеки един от използваните мултипликатори. 

EV = Sales * EV / S = 121 505,319 хил. лв *0,342 =  41 602,903 хил. лв. 

EV = Sales * EV / EBITDA = 31763,676 * 3,831 = 121 688,135 хил. лв. 

EV = Sales * EV / GP = 18424,45896 * 1,144 = 21 072,312 хил. лв. 

Оценката на "Happy Bar & Grill" според метода на публичните 

пазарните сравнения възлиза на: 

EV = 
[                                  ]

 
                   

Основен недостатък на този метод за бизнес оценка е, че 

съществува субективна трудност при определяне правилните пазарни 

аналози от акционерни компании.  



 
1.3. Метод на дисконтираните бъдещи парични потоци 

Метод на дисконтираните бъдещи парични потоци, както бе 

споменато по рано се е наложил като задължителен стандарт в 

оценителската практика на повечето държави в своята версия стойността 

на даден бизнес обект да е равна на очакваните бъдещи парични потоци, 

дисконтирани до настоящата стойност чрез WACC или модела CAPM29. 

В конкретния случай, поради кризата в ресторантьорския сектор, 

предизвикана от Covid 19 не се наблюдава типичен трендов модел, а се 

очаква рязък спад в доходите за 2020 година, в помалка степен през 2021 

г. и въстановяване и разтеж през следващите три години. Поради тези 

причини е избран като метод за прогнозиране хибриден подход между 

процент от продажбите и експертна оценка. 

Таблица 4 и 5 показват конкретните прогнозни стойности за 

очакваните приходи и разходи за следващите пет години. 

Таблица 4 
Прогнозни стойности на приходните и разходните парични потоци 

(в хил. лв.) 

Брутни приходи 
по категории: 

Средни 
стойности за 
последните 

5 години 2020 2021 2022 2023 2024 

продажби от 
заведения: 112483,637 77 920,458 81 516,787 125 871,509 123 659,619 123 659,619 

храна за в къщи 119,683 296,596 314,129 124,191 157,883 157,883 

приходи от 
франчайз 
договори: 639,062 690,826 690,826 690,826 711,778 711,778 

продажби за 
институции: 552,381 1 587,391 1 664,824 580,753 693,588 693,588 

комисионни от 
други продукти: 136,487 126,566 126,566 133,840 149,518 149,518 

Общо брутни 
приходи 113931,2488 80621,837 84313,133 127401,119 125372,386 125372,386 

 
 

                                                           
29

 Luehrman T., What is it worth: A general manager‟s guide to valuation. Harvard business review,. May/June 
1997 p.132-142 



 
Изчисляване на свободния паричен поток без ливъридж (UFCF) 

представлява следващата стъпка на модела на дисконтирания паричен 

поток. 

 
Таблица 5 

Прогнозни стойности на отчета за приходите и разходите (в хил. лв.) 

прогнозен 
показател 

средни 
стойности 

за 
последните 

5 години 2020 2021 2022 2023 2024 

брутна печалба: 13 825,036  12 209,684  10 249,755  19 243,160  15 203,622  18 936,732  

обезценки и 
амортизации: 12 950,738  9 164,407  9 584,002  14 481,879  14 251,270  14 251,270  

EBITDA 26 775,774  21 374,091  19 833,756  33 725,038  29 454,892  33 188,001  

EBIT 13 825,036  12 209,684  10 249,755  19 243,160  15 203,622  18 936,732  

Корпоративен данък 10%  10%  10%  10%  10%  10%  

EBIT (1-t) 12 442,532  10 988,716  9 224,779  17 318,844  13 683,260  17 043,059  

D&A 12 950,738  9 164,407  9 584,002  14 481,879  14 251,270  14 251,270  

NWC 12 328,652  11 767,294  12 041,360  12 321,955  12 609,246  12 903,405  

капиталови разходи 719,412  685,916  702,258  718,990  736,148  753,746  

свободен паричен 
поток без ливъридж 
(UFCF) 12 345,207  7 699,912  6 065,163  18 759,777  14 589,135  17 637,178  

дисконтов % (WACC)   24,94% 24,94% 24,94% 24,94% 24,94% 

PV на UFCFs   6 162,805  3 885,329  9 618,463  5 986,876  5 792,852  

 

Бизнес оценката (EV) на "Happy Bar & Grill" изчислена чрез модела 

на Гордън ще бъде равна сумата от сегашната стойност на свободните 

парични потоци без ливъридж (PVCF) и сегашната стойност на 

терминална стойност на предприятието (PVTV) или: 

EV = PVCF + PVTV =  PVCF + 
  

(      ) 
  

31 446,326 + 27 464,753 = 58 911,079 хил. лв. 

 Ако използваме метода на изходно ценообразуване чрез пазарен 

мултипликатор терминалната стойност ще бъде равна на: 

TV = EBITDA * EV / EBITDA = 33 188,001 * 2,736 = 90 817,638 хил. лв. 



 
Съответно сегашната стойност на терминалната стойност ще бъде:  

     
  

(      ) 
= 

          

(          ) 
=29 828,648 хил. лв. 

 

EV = PVCF + PVTV = 31 446,326 + 29 828,648 = 61 274,974 хил. лв. 

3. Стохастичен модел за оценяване на бизнес риска при 

ресторанти за бързо хранене 

В последната точка на глава трета ще бъде представен алгоритъма 

на конструиран стохастичен модел за оценяване бизнес риска при 

анонимна верига от ресторанти за бързо хранене локализирана в гр. 

Пловдив. Бизнес риска в конкретния случай е дефиниран като вероятност 

от негативни промени в бъдещия оперативен паричен поток на фирмата 

спрямо актуалната му стойност. Най-висока прогнозна точност в 

съвременната практика при прогнозиране и оценяване на бизнес риска се 

постига чрез аналога на VaR (стойност под риск) в нефинансовия сектор 

CFaR (паричен поток под риск). Поради липса на публично достъпни 

надеждни исторически данни за сектора на ресторантьорството в 

България единствения възможен вариант за мениджърите или 

инвеститорите в сектора да оценят съществуващия бизнес риск се явява 

метода Монте Карло от подхода „отдолу-нагоре“. 

Таблица 6 представя изчислените показатели на дескриптивната 

статистика за прогнозния оперативен паричен поток. 

 

Таблица 6 

Дескриптивна статистика на прогнозния оперативен паричен поток 

 средна аритметична         7 331,06 лв.  

 стандартна грешка                 4,05 лв.  

 медиана         7 319,70 лв.  

 стандартно отклонение            404,60 лв.  

 дисперсия    163 697,75 лв.  

 коефициент на ексцес -0,05811486 



 
 коеф. на асиметрия 0,12252095 

 ранг         3 055,53 лв.  

 минимална стойност         5 909,84 лв.  

 максимална стойност         8 965,38 лв.  

доверителен интервал 95%                 7,93 лв.  

 

Както се вижда от таблица 6 очакваният паричен поток за 

ресторанта на седмична база ще варира между 5 909,84 лв. и 8 965,38 

лв. Най-вероятно неговата стойност за следващата седмица ще се 

колебае около  7 331,06 лв. на седмична база.  

Таблица 7 показва на-важните изчислени стойности за риск 

мениджмънта на ресторанта.  Стойността на намалението на паричните 

потоци при най-лошия случай е изчислено по два независими метода в 

рамките на „Подхода паричен поток под риск“- историческа симулация и 

„Делта нормален паричен поток под риск“. 

Таблица 7 
Стойности на паричния поток под риск (CfaR) 

N показател стойност 

1 P 95% 

2 Z -1,6448536 

3 CfaR 95% истр. симулация - 662,13 лв.  

4 σ             404,74 лв.  

5 CfaR 95% Delta normal - 665,74 лв.  

6 % от OCF - 9,02% 

7 P (CfaR < 0) 51,88% 
 

Методът на историческата симулация представлява 

непараметричен метод, чието предимство е, че изчислява стойността на 

CfaR без допускания относно формата и параметрите на дадено 

разпределение. В конкретния случай стойността на риска, изчислен чрез 

историческа симулация е -662,13 лв.  за следващата седмица. Счита се, 

че той осигурява по-висока прогнозна точност при оценка на риска в 

сравнение на делта нормалния CfaR.  



 
Стойността на CfaR, изчислен чрез „Делта нормалният паричен 

поток под риск“ е изчислена като: 

         √                    √               

 

Както се вижда от таблица 7 изчислените стойности на CfaR и по 

двата начина са близки, което означава, че разпределението на 

прогнозните отклонения в оперативния паричен поток е близко до 

нормалното. От гледна точка на мениджмънта на ресторанта 

изчислените стойности на CfaR означават, че за следващата седмица 

най-голямото намаление, което може да се очаква в оперативния 

паричен поток изчислено с точност от 95% вероятност няма да 

превишава -665,74 лв. или формулирано по друг начин съществува само 

5% вероятност намалението в оперативния паричен поток на ресторанта 

за следващата седмица да е по-голямо от -665,74 лв. Предпоследният 

ред (6) на таблица 7 показва, че 9,02% от оперативния паричен поток на 

ресторанта се намира под риск за следващата седмица. Тази стойност е 

изчислена като стойността на CFAR се раздели на актуалния оперативен 

паричен поток за последната  седмица. При последният ред на таблица 7 

е изчислена вероятността оперативния паричен поток да е отрицателен 

през следващата седмица. 

Графика 1 показва формата на разпределение на прогнозните 

изменения в очаквания оперативен паричен поток. 

 

Графика 1 
Хистограма и огива на прогнозните изменения в оперативния паричен 

поток  



 

 

Подобно на VaR за финансовите фирми, CFaR може да бъде добра 

мярка за риск за ръководителите на фирми от ресторантския сектор. С 

информация за евентуален бъдещ недостиг на паричен поток 

мениджърите биха имали практически инструмент да управляват своя 

оперативен риск предварително. За ресторантьорските фирми, 

изчисленият CFAR за седмица напред в бъдещото може да бъде 

използван за контрол върху разходите за хранителни продукти, 

ангажиране на персонал или други оперативни разходи, както и за 

прогнозиране на необходимия размер на допълнителни приходи от 

продажби.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основните мотиви, стоящи зад създаването на представения 

вариант за дисертационен труд са свързани с опитите за решение на 

няколко практически проблема свързани с българските условия.  

Първият мотив произтича от предизвикателството, че значителна 

част от съвременните подходи, които се използват и прилагат при бизнес 

оценяване на обекти в развлекателния и ресторантския бизнес от 

експертите в развитите икономически държави са често неприложими при 

българските условия.  
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Вторият мотив е свързан с високата степен на бизнес риск, която 

се наблюдава в сектора на ресторантьорство у нас (допълнително 

увеличен в условия на COVID 19 пандемия) и липсата на адекватен 

модел за измерването и прогнозирането му.  

Третия мотив произтича от съображението, че към настоящия 

момент финансовите мениджъри и инвеститорите в ресторантския сектор 

у нас не разполагат с подходящ инструментариум за осъществяване на 

ефективен съвременен риск базиран финансов мениджмънт. 

От тази гледна точка на визираните по горе мотиви основните цели 

на представения вариант за дисертационен труд бяха концентрирани 

върху две основни направления. За постигане на тези цели са 

използвани реални данни от дейността на два различни бизнес субекта с 

различен тип на бизнес организация и маркетингов сегмент - най-

голямата верига ресторанти в България -"Happy Bar & Grill" и анонимна 

верига от заведения за бързо хранене.  

Избраната верига ресторанти -"Happy Bar & Grill бе оценена по три 

различни съвременни метода, които са приложими в българските условия 

при оценяване на действащи ресторанти и отразяват ефекта на COVID-

19 пандемията. Целта бе да се изследват и сравнят избрани, различни 

конкуриращи се методи за инвестиционно оценяване на действаща 

верига от ресторанти в България. 

По конкретно от групата на пазарния подход са използвани: метода 

на отрасловите мултипликатори и метода на публичните пазарните 

сравнения (Guideline publicly traded company method,  а от групата на 

подхода за оценяване, основан на дохода – метода на дисконтирания 

паричен поток.  

По отношение на второто изследователско направление бе 

създаден стохастичен модел, който успешно  прогнозира бизнес риска от 

промени в очаквания оперативен паричен поток на ресторанта в 



 
краткосрочен времеви интервал. Използвани са реални данни от 

дейността на верига заведения за бързо хранене  в България за 

прогнозиране най-лошия сценарий на дефицит в нетните оперативни 

паричните потоци за период от седем дни в бъдещето. За тази цел е 

използван подхода „Паричен поток под риск“ (CFaR) във вариант „отдолу 

на горе“. Паричният поток под риск по методологията „отдолу нагоре“ 

(Bottom-up approachs) е изчислен като са използвани вероятностно 

стохастично моделиране и Монте Карло симулации. Математически 

симулационния алгоритъм е програмиран в Excel среда чрез използване 

на вградени и програмируеми инверсни кумулативни функции на 

вероятностните разпределения. Рисковите бизнес фактори в моделната 

рамка на подхода паричния поток под риск са симулирани чрез 

използване на триъгълно, нормално, равномерно, Бета разпределение, 

Геометрично брауново движение и др., защото съгласно направените 

„критерии на съгласие“ тяхната функционална форма при вероятност от 

95% е адекватна на използваните емпирични данни. 

Като обобщение може да се изтъкне, че надеждната инвестиционна 

оценка съчетана с прецизната количествена оценка на бизнес риск  в 

ресторантьорството  у нас могат да съдействат за повишаване на 

инвестиционния интерес, усъвършенстване на финансовия мениджмънт 

и значително намаление на   фалитите на фирми в сектора. 

 

III. Насоки за бъдещи изследвания по темата на 
дисертацията 

 

Настоящото изследване може да послужи като основа за: 

 Създаване на методология и препоръки при оценяване на 

обекти в развлекателния и ресторантския сектор в България. 

 Допълнително задълбочено изследване на бизнес риска в 

ресторантския сектор у нас чрез използване на различни 



 
инверсни комулативни вероятностни функции, стохастични 

модели и други математически алгоритми и сравняване на 

тяхната прогнозна точност. 

 

  



 
IV. Справка за научните и научно-приложни приноси в 
дисертацията 
 

 Извършено е мащабно теоретично проучване относно 

съществуващите практики и правното регулиране на бизнес 

оценяването във водещите икономически държави и 

България. 

 На база на задълбочено аналитично изследване на 

съвремениите подходи  за бизнес оценяване е 

идентифицирана и апропбирана най-надеждната и 

подходяща за инвестиционни намерения в ресторантския 

сектор на България комбинация от конкуриращи се методи. 

 Конструиран е стохастичен модел, който успешно  прогнозира 

бизнес риска от промени в очаквания оперативен паричен 

поток на ресторанта в краткосрочен времеви интервал. 

 Създаден е подходящ инструментариум от показатели за 

осъществяване на ефективен съвременен финансов риск 

мениджмън в ресторантьорския сектор в България 
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Декларирам, че резултатите, които са получени, описани 

и/или публикувани от други учени, са надлежно цитирани в 

библиографията, при спазване изискванията на авторското право.  

Уведомен съм, че в случай на констатиране на плагиатство в 

представената дисертация, комисията по защитата е в правото си 

да я отхвърли.  

Декларирам, че дисертацията не е представяна пред други 

университети, институти и други висши училища за придобиване на 

образователна и научна степен.  

 
 
 
 
 
 
гр. Пловдив,                                                 Декларатор:  
24.04.2021                                                                       Орлин И. Попов 


