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Abstract 
The aim of this article is to motivate the necessary 
of using the management accounting models in 
the agricultural enterprises practice. There are 
some difficulties to use them because the 
agricultural activities are specific.  
We have studied many sources in Bulgarian and 
in English and we have studied the practice in 
some little and middle agrarian enterprises.  
As a result of this article we achieve the following 
results: 
1. It is necessary to using management 
accounting models in the agricultural enterprises 
practice to provide there prosperity; 
2. It is impossible to use well known 
management accounting models, because they are 
made for industrial enterprises. 
 
Key words: management accounting models, 
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Резюме 
Целта на настоящата статия е да бъде 
обоснована необходимостта от приложението 
на управленски счетоводни модели в 
практиката на аграрните предприятия. 
Прилагането им е затруднено от спецификите 
на аграрните дейности. 
При разработването на статията от една страна 
са проучени литературни източници на 
български и английски език, а от друга – 
практиката на няколко малки и средни аграрни 
предприятия.  

Като резултат от представеното изследване 
може да се изведат следните изводи: 
1. Прилагането на управленските счетоводни 
модели е необходимо за практиката на 
аграрните предприятия и осигуряването на 
техния просперитет; 
2. Не е възможно да се приложат в чист вид 
известните управленски счетоводни модели, 
тъй като те се разработени за промишлени 
предприятия. 
 
Ключови думи: управленски счетоводни 
модели, управленско счетоводство, аграрни 
предприятия 
 
Въведение 
В съвременния свят, за който една от 
основните характеристики е глобализацията, 
всички стопански субекти функционират при 
наличието на голяма конкуренция. Това води 
до необходимостта от подобряване на 
ефективността при управлението, необходимо 
за постигането на по-добри стопански 
резултати. Това се отнася и за аграрните 
предприятия като пълноправен стопански 
субект.  
Подобряването на ефективността при 
управление е тясно свързана с подобряване на 
качеството на информационното осигуряване 
на управлението на аграрните предприятия. 
Това успешно може да стане чрез 
приложението в практиката им на управленски 
счетоводни модели. 



NEW KNOWLEDGE JOURNAL OF SCIENCE ISSN 1314 -5703 

ANNIVERSARY INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND APPLIED CONFERENCE – UARD, BULGARIA 93 

Тъй като в практиката на българските аграрни 
предприятия не ни е известно да се прилагат 
управленски счетоводни модели, основната 
цел на статията е да се обоснове 
необходимостта от приложението им. 
За постигането на поставената цел се поставят 
за следните задачи: 
1. Да се направи сравнителен анализ между 
характеристиките на информацията, създавана 
от финансовото и управленското 
счетоводство; 
2. Изследване на ползите от прилагането на 
управленските счетоводни модели в аграрните 
предприятия; 
3. Изследване на възможността за 
приложение на управленски счетоводни 
модели в аграрните предприятия; 
4. Изследване на спецификата на аграрните 
дейности при приложението на известни 
управленски счетоводни модели. 
 
Материали и методи 
За постигане на целта е изследвана практиката 
на 10 малки и средни аграрни предприятия, 
като със съжаление трябва да се отбележи, че 
никое от тях не прилага управленски 
счетоводни модели при своето 
функциониране. 
Изследвани са различни литературни 
източници на български и английски език в 
областта на управленското счетоводство и 
управлението на аграрните предприятия, като 
в текста са цитирани 5 от тях. 
В статията са използвани методите 
сравнението, на дедукцията и индукцията, 
анализа и синтеза. 
 
Резултати 
В нашата страна за управленско счетоводство 
масово се заговори след 1990 година, въпреки, 
че в началото на миналия век в България е 
имало значими разработки в областта на 
управленското счетоводство и изследването на 
разходите (Трифонов, 1981, 2004). През 
периода на плановата икономика обаче, в 
България е получило развитие най-вече 
финансовото счетоводство, под различни 
наименования – Счетоводство на 
предприятието, Счетоводство на стопанската 
организация и т. н. Така когато се заговори за 
счетоводство по принцип се подразбира 
именно, че става дума за финансово 
счетоводство. Но между него и управленското 
счетоводство има съществени различия, които 
са важни за изясняване на теоретичната 
същност на управленското счетоводство и 

практико-приложното му значение за 
предприятието. 
Според националната асоциация на 
счетоводителите в САЩ (National Association 
of Accountants) управленското счетоводство е 
процес на идентифициране, измерване, 
натрупване, анализиране, обработка, 
интерпретиране и представяне на финансова 
информация, която да може да се използва за 
целите на планирането, оценяването и 
контрола в отделната организация. 
Управленското счетоводство едновременно с 
това осигурява подходящо използване на 
счетоводната информация за рационално 
използване на ресурсите на организацията 
(Shim, J., 2000).  
В следващите редове ще направим 
сравнителен анализ на двете основни 
направления в счетоводството – финансово и 
управленски, за да докажем тезата си, че в 
съвременните икономически условия е важно 
аграрните предприятия да прилагат в своята 
практика управленски счетоводни модели, 
които в своята цялост образуват системата на 
управленското счетоводство 
Финансовото счетоводство по принцип е 
предназначено за изготвянето на финансови 
отчети с общо предназначение и се отнася за 
явления, факти и процеси, които вече са 
настъпили и които няма как да се променят. То 
е строго регламентирано и поради тази 
причина, не може да отговори на все по-
нарастващите информационни потребности на 
управлението на аграрното предприятие. А в 
условията на пазарно ориентирана икономика 
и присъщата й конкуренция, те са свързани с 
необходимостта от информация не само за 
това какво вече се е случило в предприятието, 
но и за това какво се случва в момента, и в 
бъдещето – обозримо и по-далечно. Именно 
необходимостта от повече и по-разнообразна 
информация за управлението на аграрното 
предприятие обуславя и необходимостта от 
приложението на управленските счетоводни 
модели в тяхната практика 
Управленското счетоводство, за което са 
присъщи управленските счетоводни модели е 
процес на идентифициране, измерване, 
натрупване, анализиране, обработка, 
интерпретиране и представяне на финансова и 
нефинансова информация, която се използва 
за целите на планирането, оценяването и 
контрола в отделното предприятие. То 
осигурява и подходящо приложение на 
счетоводната информация за рационално 
използване на ресурсите на предприятието. В 
по-голямата си част създаваната от 
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управленското счетоводство информация 
служи на счетоводители, при изпълняването 
на различни функции и задачи в 
предприятието. 
Значението на управленските счетоводни 
модели за аграрното предприятие се обуславя 
от факта, че управленското счетоводство 
осигурява информация за решаването на 
такива важни въпроси като тези за 
оцеляването на пазара на отделното 
предприятие, за себестойността на 
произвежданата продукция, за разходите и 
приходите в предприятието като по този начин 
дава възможност на управлението за адекватно 
въздействие в една или друга икономическа 
ситуация. Те може да се определят като 
основни за управлението на аграрното 
предприятие по време на икономическа криза. 
В условията на конкуренция е необходима 
счетоводна информация, която да служи само 
за целите на вътрешни потребители, за 
постигането на по-добри резултати от 
управлението на стопанската единица. Именно 
такава е информацията, която се създава от 
управленското счетоводство. Тя не се 
оповестява. Може да бъде конфиденциална в 
някои случаи. Чрез приложението й 
управлението на аграрното предприятие може 
да подобри прилаганата стратегия. 
В условията на пазарно ориентирана 
икономика, където оцеляването на пазара на 
отделния стопански субект не е гарантирано, 
се засилва ролята и значението на 
счетоводството по отношение на текущото 
управление и планирането на бъдещото 
развитие на стопанската единица. Така, 
счетоводството постепенно се превръща от 
информационна система на миналото на 
предприятието в информационна система за 
определяне на неговото бъдеще. Това може да 
стане факт, чрез прилагането на управленски 
счетоводни модели при управлението на 
аграрното предприятие, тъй като както вече 
отбелязахме, информацията създавана чрез 
методиката на финансовото счетоводство се 
отнася само за миналото, което не може да 
бъде променено. А в резултат на 
функционирането на управленската 
счетоводна система в предприятието се 
получават както отчети с различна форма и 
съдържание, отнасящи се за миналото, така и 
различни документи, които са свързани с 
планирането и бъдещето развитие на 
аграрното предприятието или отделни негови 
дейности. Така се осигурява възможност за по-
успешно осъществяване на планиране и 
контрол в аграрното предприятие. 

Макар че в някои развити в аграрно 
отношение страни като САЩ, съществуват 
официално приети “Насоки за приложение на 
управленско счетоводство от аграрни 
производители” (Management Accounting 
Guidelines for Agricultural Producers) може да 
се каже, че няма нормативни ограничения при 
създаването на управленска счетоводна 
информация. Тя е със строго специфично 
предназначениe (Weygandt, J., 2008), според 
конкретна цел или задача на управляващия 
субект. Създаваната от управленското 
счетоводство информация е гъвкава, 
характеризира се с голямо разнообразие, и 
отговаря на различни информационните 
потребности на управляващия субект към 
конкретен времеви момент. При създаването й 
не съществуват ограничения по отношение на 
обхвата, обема и момента на създаването й. 
Именно така се осигурява информация, която 
може да се използва ефективно цялостното 
управление на предприятието. Тъй като 
управленската счетоводна информация е с по-
богато съдържание от тази създадена от 
финансовото счетоводство, за създаването й се 
прилагат както отделните елементи на 
счетоводния метод, присъщ на финансовото 
счетоводство, така и методи използвани от 
други науки като икономикса, статистиката, 
финансите, математически методи.  
Така, тя може да се използва за вземането на 
текущи управленски решения. Тя е със строго 
специфично предназначениe, според 
конкретна цел или задача на управляващия 
субект. Създаваната от управленското 
счетоводство информация е гъвкава, 
характеризира се с голямо разнообразие, и 
отговаря на различни информационни 
потребности на управляващия субект към 
конкретен времеви момент. При създаването й 
не съществуват ограничения по отношение на 
обхвата, обема и момента на създаването й. 
Именно така се осигурява информация, която 
може да се използва ефективно цялостното 
управление на аграрното предприятие.  
За разлика от информацията създавана от 
финансовото счетоводство, тази създавана от 
управленското не е задължително да бъде 
измерена и представена посредством парично 
стойностния измерител. Това също разширява 
възможностите за използването й. Освен това 
управленската счетоводна информация може 
да не бъде абсолютно точна, каквато е тази 
създаваната от финансовото счетоводство. За 
управленското счетоводство точността на 
информацията не е основна цел, тъй като важи 
правилото, че е по-важно информация да се 
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получи навреме от съответния управляващ 
субект отколкото да е напълно точна и 
следователно отклонение от точността на 
управленската счетоводна информация е 
допустимо. Но трябва да се отбележи, че 
отклонението следва да бъде предварително 
определено и да се отчете при използването на 
информацията, защото в противен случай 
може да се доведе потребителят й до заблуда и 
в следствие на това, той може да вземе 
неправилно управленско решение. Или 
управленското счетоводство „осигурява общ 
език на управляващите, фокусирайки се върху 
проблемните въпроси при функционирането 
на организацията” (Dietrich, M., 2001). 
Може да се каже, че един от основните обекти 
на изследване от управленското счетоводство 
са разходите, които се извършват в отделното 
предприятие във връзка с функционирането 
му. Това е така, защото управляващия субект 
се интересува най-вече от тях и в тази връзка 
от възможностите за постигане на 
положителни резултати от дейността на 
аграрното предприятие. Обикновено 
управлението се интересува от това какви 
разходи са необходими за производството на 
съответната продукция, може ли те да се 
съкратят като обем и какво ще се случи с 
различните разходи при промяна на обема на 
дейността, какво е влиянието на общите 
разходи, как е възможно разходите да се 
управляват.  
Всички въпроси свързани с изследването и 
управлението на разходите са актуални и за 
аграрните предприятия. Но като се има 
предвид спецификата на земеделското 
производство възникват някои проблеми при 
даване на отговорите им. По-конкретно става 
дума за трудността на разпределение на 
разходите, свързана с факта, че е възможно от 
един и същ биологичен актив да се получат 
няколко вида селскостопанска продукция. 
От всичко казано до тук може да се направи 
изводът, че приложението на управленските 
счетоводни модели в практиката на аграрните 
предприятия, в условията на пазарно 
ориентирана икономика е наложително. 
Трябва да се отбележи, обаче че специфичните 
особености на селскостопанското 
производство и ограниченото въздействие, 
което може да има човека върху някои 
процеси, които го съпътстват затруднява 
директното прилагане на съществуващите в 
другите сектори на икономиката управленски 
счетоводни модели. По-конкретно снава дума 
за следното: 

1. Управлението на биологични активи – 
това е основната характеристика, която 
определя едно предприятие като аграрно. 
Но биологическата природа на част от 
ресурсите на предприятието усложнява 
тяхното управление. Това е така, защото те 
са уязвими по отношение на болести, 
природни бедствия и вредители. При 
появата им е възможно предприятието да 
понесе непредвидени загуби. 
Притежаването на такива активи е 
свързано с множество специфични рискове, 
които трябва да бъдат известни на 
управляващия субект и той да бъде в 
състояние да ги минимизира;  
2. От част от управляваните от аграрното 
предприятие биологични активи се 
получава няколко вида продукция. Тази 
особеност усложнява създаването на 
информацията за себестойността на 
продукцията, а от там на управлението на 
разходите. 
3. Различните видове продукция от 
управляваните от аграрните предприятия 
биологични активи се получава към 
различни моменти от времето. Това още 
повече усложнява управлението на 
разходите в аграрните предприятия. 
4. Някои видове продукция се произвеждат 
непрекъснато за определен период от време 
като добивът е през определени времеви 
интервали, като добиването на 
продукцията не изисква физическото 
унищожавате на биологичния актив и той 
продължава да съществува и функционира 
като жив организъм; друг вид 
селскостопанска продукция се получават се 
еднократно (месо, кожи, зърно, дървен 
материал) и след добиването й, съответния 
биологичен актив прекратява своето 
съществуване като жив организъм. Тези 
специфики са в тясна връзка с цялостния 
процес на планиране в аграрното 
предприятие 
5. За част биологичните активи е 
невъзможно точно да се определи мястото, 
което те заемат във възпроизводствения 
процес – средства на труда, предмети на 
труда или продукти на труда. 
6. Работният период понякога не съвпада с 
времето за производство, което от своя 
страна изисква извършване на разходи през 
значителен период от време. Но тъй като 
готова продукция се получава едва в края 
на работния период и икономическата 
изгода от нея се реализира едва тогава. 
Така има неравномерност при 
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извършването на разходите и получаването 
на приходите за тях, като е възможно 
разходите да се извършат през един, а 
приходите да се получат едва през 
следващия (или през следващите) отчетни 
периоди. Всичко това трябва да се предвиди 
от управляващия субект и да се осигурят 
необходимите ресурси за безпрепятственото 
функциониране на предприятието през 
периода на извършване на разходите.  
При прилагането на управленските счетоводни 
модели в аграрните предприятия трябва да се 
имат предвид, всички тези специфики. Те 
задължително трябва да се имат предвид при 
прилягането на управленски счетоводни 
модели. По-конкретно тук става дума за 
моделите за калкулиране, счетоводното 
бюджетиране, анализа “разходи-обем-
печалба”, анализа по центрове на отговорност. 
Но след известно адаптиране, с оглед отчитане 
на различията между производствения процес 
в аграрните предприятия и този в 
предприятията на останалите сектори, те може 
с успех да се приложат и да допринесат за по-
успешното управление на аграрните 
предприятия с цел получаване на по-добри 
бизнес резултати. 
 
Изводи, заключения, препоръки: 
Като резултат от представеното изследване 
може да се изведат следните изводи: 
1. Информацията, която се получава от 
прилагането на управленски счетоводни 
модели е с по-голяма полезност за 
управлението на аграрното предприятие в 

сравнение с тази получена от прилагането на 
финансовото счетоводство; 
2. Прилагането на управленските счетоводни 
модели е необходимо за практиката на 
аграрните предприятия и осигуряването на 
техния просперитет, в условията на пазарна 
икономика. 
3. Не е възможно да се приложат в чист вид 
известните управленски счетоводни модели, 
тъй като те се разработени за промишлени 
предприятия, а спецификата на аграрните 
дейности изисква тяхното адаптиране 
специално за тях. 
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