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КАТЕДРА СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ –  
100 ГОДИНИ ОСНОВНО ЗВЕНО НА УНСС 

 

проф. д-р Снежана Башева, д.е.с. 
ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ 

проф. д-р Стоян Стоянов, д.е.с. 
почетен ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ 

 
Историята на Университета за национално и световно стопанство се 

преплита с тази на катедра „Счетоводство и анализ―. Това е исторически 
факт, независещ от субективни обстоятелства. На 21 май 1920 г. е сформи-
ран 11-членен инициативен комитет от професори, стопански дейци и ня-
колко руски професори емигранти, начело с професор Стефан Бобчев, за 
създаване на ново висше учебно заведение. На заседанието на инициатив-
ния комитет на 8 юли 1920 г. е приет съставеният от проф. Бобчев устав на 
новото учебно заведение. Със заповед № 2155 от 05.07.1920 г. министърът 
на народното просвещение разрешава откриването му под названието 
„Свободен университет за политически и стопански науки― с три отде-
ла: дипломатическо-консулски, административно-финансов и търговско-
стопански.  

Няколко месеца по-късно в Свободния университет за политически и 
стопански науки се създава катедра по сметководство. Неин основател и 
пръв ръководител е проф. Димитър Добрев.  

Ръководители на катедрата от основаването ѝ до сега са: проф. Димитър 
Добрев, проф. Ботю Берберов, доц. Петко Бахчеванов, акад. Иван Стефа-
нов, проф. Тотю Тотев, проф. д-р Григор Ваклиев, проф. д.ик.н. Иван Ду-
шанов и заслужилият проф. д-р Стоян Стоянов. В момента ръководител на 
катедрата е проф. д-р Снежана Башева. 

Понастоящем съставът на катедрата включва 26 преподаватели, в т.ч.: 
професори – 3, доценти – 17, главни асистенти – 5, асистенти – 1. Всички 
те притежават докторска степен. Дванадесет души от катедрата са дипло-
мирани експерт-счетоводители и регистрирани одитори. Съставът на ка-
тедрата е следният: проф. д-р Снежана Башева, проф. д-р Даниела Фесчи-
ян, проф. Румяна Пожаревска,доц. д-р Марко Тимчев, доц. д-р Камелия 
Савова, доц. д-р Марияна Михайлова, доц. д-р Мая Начкова, доц. д-р Ро-
сица Иванова, доц. д-р Диана Петрова, доц. д-р Христина Орешкова, доц. 
д-р Любомир Тодоров, доц. д-р Бойка Брезоева, доц. д-р Николай Ореша-
ров, доц. д-р Теодора Рупска, доц. д-р Лилия Рангелова, доц. д-р Катя Зла-
тарева, доц. д-р Михаил Мусов, доц. д-р Мария Маркова, доц. д-р Атанаска  
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Филипова, гл. ас. д-р Христо Маврудиев,  гл. ас. д-р Лиляна Камбурова, гл. 
ас. д-р Калина Кавалджиева, гл. ас. д-р Радка Андасарова, гл. ас. д-р Нико-
лина Николова, гл.ас. д-р Борислав Боянов, ас. д-р Ясен Даскалов. Хонору-
вани преподаватели са: заслужилия проф. д-р Стоян Стоянов,  проф. д.ик.н. 
Михаил Динев, проф. д-р Кръстю Чуков и проф. д-р Трифон Трифонов. 
Към момента в катедрата се обучават 16 докторанти. От тях един в редовна 
форма, четиринадесет в задочна и един в самостоятелна. Катедрата адми-
нистративно се обслужва от Мариела Николова и Анелия Петрова. 

Условно могат да бъдат обособени няколко периода в развитието на ка-
тедрата. 

Първият период е от 1920 до 1940 г. Това е периодът на количествено 
натрупване, осмисляне и извеждане на счетоводното знание, както и усъ-
вършенстване на обучението по счетоводство. Сериозно внимание се отделя 
на лекционната работа със студентите и на тяхното практическо обучение.  

 През първите две учебни години в състава на катедрата са участвали 
само трима преподаватели по счетоводство – проф. Д. Добрев, проф. Г. Йон-
ков и проф. Д. Божилов. Първите български учебници и учебни помагала 
по счетоводство са били издадени през периода 1920 – 1922 г.  

Разбира се, тук най-ярко блести името на проф. Добрев. Той е определен 
в редица трудове, като „…патриарх на българската счетоводна нау-
ка…“1; като „…най-крупния български учен в областта на счетоводст-
вото…“2; като учения с „…изключителни заслуги за издигането на сче-
товодството на равнището на една научна дисциплина в системата на 
висшето икономическо образование в България, както и за издигането на 
авторитета и квалификацията на счетоводните работници…“3. 

Много точно приносът на проф. Добрев е описан от проф. Пергелов в 
неговия труд „Счетоводната наука и просвета в историческото развитие на 
УНСС и на неговите предшественици―. Анализирайки икономическата об-
становка в началото на ХХ век и необходимостта от развитие на счетовод-
ната наука, респективно теория, в университетите проф. Пергелов посочва 
следното: „…Осъществяването на тази цел е било улеснено и от обстоя-
телството, че за преподаватели по счетоводство са били привлечени ви-
соко образовани личности, получили образованието си в различни западни 
висши училища и навлезли в територията на счетоводната теория. В та-
зи насока се е оказал особено полезен приносът на основоположника на 
съвременната счетоводна мисъл в България – проф. д-р Димитър Добрев, 
който с право се възприема от поколенията за патриарх на счетоводст-
вото в България. Най-голяма негова заслуга е, че успя да се издигне над 
съществуващите до тогава недостатъчно обосновани и доказани съжде-

                                                           
1 Пергелов, К. Счетоводната наука и просвета в историческото развитие на УНСС и на 
неговите предшественици, 75 години УНСС, 1995 г. 
2 Енциклопедия по счетоводство: Т. І – . – София: Делова седмица Консулт, 2009 г. 
3  Алманах: 75 години УНСС. София: Унив. изд. "Стопанство", 1995. 
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1 Пергелов, К. Счетоводната наука и просвета в историческото развитие на УНСС и на 
неговите предшественици, 75 години УНСС, 1995 г. 
2 Енциклопедия по счетоводство: Т. І – . – София: Делова седмица Консулт, 2009 г. 
3  Алманах: 75 години УНСС. София: Унив. изд. "Стопанство", 1995. 
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ния за счетоводството, основаващи се повече на класическия емпиризъм и 
носещи белезите на хипотези, почиващи на индивидуални психически про-
цеси, и да му придаде системологичен характер; да свърже знанието по 
счетоводство с другите форми на духовно проявление в живота изобщо и 
в частност в областта на икономиката. Заставайки на солидни икономи-
чески позиции, проф. Добрев отхвърля ширещите се до тогава различни 
персоналистични, математически, юридически и други направления в сче-
товодството и дава своя неоценим принос за утвърждаването му като 
основна икономометрична система. В тази насока заслужава висока 
оценка стремежът му да обясни основния и най-важен способ на счето-
водството – двойното записване по счетоводните сметки с икономическото 
отношение имущество – капитал. Посадените от проф. Добрев научни фи-
данки дадоха плодове; излъчената от него теоретична светлина озари умо-
вете и сърцата на не малък брой негови ученици и последователи…“ 1. 

Проф. Добрев е един и от най-плодотворните учени в нашата история. 
Неговите трудове се превръщат не само във фундамент на счетоводното 
знание, но поставят и заздравяват основите на общото икономическо поз-
нание. Особено ценни са следните негови публикации, голяма част от кои-
то са включени в златния фонд на УНСС: Въведение въ частно стопанската 
наука, 1936 г.; Индустриално и занаятчийско счетоводство, 1924 г.; Общест-
вено-стопански основи на кооперацията, 1929 г.; Записки по анализ на сто-
панската дейност на промишлените предприятия, 1954 г.; Икономика на 
предприятието, 1949 г.; Наука за отделното стопанство, 1946 г.; Система-
тиченъ курсъ по счетоводство, 1928 г.; Систематично търговско счетоводс-
тво, 1914 г.; Счетоводството въ кредитните кооперации, 1925 г.; Счетовод-
ството въ своя произходъ и научна основа, 1937 г.; Tъpгoвcките баланси 
отъ юридическо, стопанско и счетоводно гледище, 1920 г.; Учение за 
бaлaнcите, 1928 г.; Учение за отделното стопанство, 1941 г.; Теория и ана-
лиз на балансите, 1946 г. и др.  

Вторият период от историята на катедрата е от 1940 до 1960 г. Той е 
свързан с редица организационни и структурни промени в самото Висше 
училище. 

 През 1940 г. Свободният университет за политически и стопански нау-
ки (Балкански близкоизточен институт) в София се преобразува в Държав-
но висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН), 
приет от Народното събрание на 22 май 1940 г. с закон. Към неговия фи-
нансов отдел (факултет) се обособява и катедра „Наука за отделното сто-
панство, счетоводство и отчетност―, ръководител на която е проф. Ди-
митър Добрев. За ректор (директор) на Държавното висше училище за сто-
пански и административни науки е назначен проф. Димитър Добрев. Той 

                                                           
1 Пергелов, К. Счетоводната наука и просвета в историческото развитие на УНСС и на 
неговите предшественици, 75 години УНСС, 1995 г. 
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заема този пост в продължение на два мандата. През 1944 г., в трудния за 
страната период, условията за научноизследователска дейност в ДВУФАН 
са влошени. Особени затруднения създават бомбардировките и разрушени-
ята в София, принудили част от преподавателите да напуснат висшето 
училище. През учебната 1944 – 1945 г. катедра „Наука за отделното сто-
панство, счетоводство и отчетност― се преименува в „Наука за отдел-
ното стопанство и стопанска отчетност―. През 1945 г. за редовен до-
цент към катедрата е избран Светослав Минчев, а за професор – Димитър 
Цанев Йорданов. През 1946 г. към катедрата са привлечени редовните 
асистенти Никола Гурев, Надежда Близнакова и Станчо Иванов, хонорува-
ните асистенти Константин Стоилчев, Никола Върбанов и Коста Пергелов 
и доброволните асистенти Екатерина Гугалова и Владимир Кънев. 

През учебната 1947 – 1948 г. ДВУФАН се включва в структурата на 
Софийския университет като Факултет за стопански и социални науки. 

В него се обединяват двете звена за подготовка на икономически кадри 
в София – Държавно висше училище за финансови и административни на-
уки (ДВУФАН) и Държавният стопански отдел на Юридическия факултет 
при Софийския държавен университет. Обособяват се специалностите: 
„Политическа икономия―, „Народностопанско планиране―, „Счетоводна 
отчетност―, „Финанси и кредит―, „Икономика на промишлеността― и 
„Икономика на транспорта―. Проф. Д. Добрев е избран за декан на новооб-
разувания Стопански факултет при Софийския университет след обединя-
ването на Държавното висше училище за стопански и административни 
науки (ДВУФАН) с Държавно-стопанския отдел при Юридическия факултет 
на университета. През 1948 г. катедра „Наука за отделното стопанство и 
стопанска отчетност― е преименувана в катедра „Стопанска отчетност―. 

Като продължител на започнатото в областта на висшето икономическо 
образование от Свободния университет, Държавно висше училище за фи-
нансови и административни науки (ДВУФАН) и Факултета за стопански и 
социални науки към Софийския университет през 1952 г. в София се съз-
дава Висшият икономически институт „Карл Маркс―. Към него се обосо-
бяват четири факултета: Планово-статистически, Промишлено-транспор-
тен, Търговски и Финансово-счетоводен. В рамките на Финансово-счето-
водния факултет се обособяват специалностите „Финанси и кредит― и 
„Стопанска отчетност―. На 20 януари 1952 г. за декан на Финансово-
счетоводния факултет е избран проф. д.ик.н. Димитър Цанев Йорданов. 

При преустройството на висшето икономическо образование в България 
специалността „Стопанска отчетност― се преименува на „Счетоводна 
отчетност―. Тя е една от трите икономически специалности, създадени в 
рамките на първите висши икономически учебни заведения през това вре-
ме в България (заедно със специалностите „Търговия― и „Финанси и кре-
дит―). Катедрата също се преименува на „Счетоводна отчетност―. 
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счетоводния факултет е избран проф. д.ик.н. Димитър Цанев Йорданов. 
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Третият период от историята на катедрата е от 1960 до 1990 г. Той е 
свързан с разширяване състава на катедрата и организиране, провеждане и 
участие на катедрения колектив в научни форуми, на които се разглеждат 
актуални проблеми в областта на счетоводната теория и практика. През то-
зи период катедра „Счетоводна отчетност― е инициатор и съорганизатор 
на много конференции, семинари и други научни прояви с българско и с 
международно участие, които са свързани с теорията, методологията и 
практиката на счетоводната отчетност. 

Активно е участието на Тотю Тотев, Александър Георгиев, Димитър 
Йорданов, Иван Душанов, Катерина Караиванова, Коста Пергелов, Данаил 
Данаилов в организирания през 1972 г. в Свищов международен симпози-
ум на тема „Счетоводната отчетност в системата на икономическата ин-
формация―. На този форум с научни аргументи се обосновава необходи-
мостта от съществуването и развитието на счетоводната наука и практика, 
доразвиват се постановките за функциите, ролята и мястото на счетоводна-
та система. 

През 1977 г. в София по инициатива на Министерството на финансите, 
ВИИ „К. Маркс―, ВФСИ – Свищов, ВИНС – Варна, и Съюза по икономика 
при Научно-техническите съюзи е проведена международна научно-
практическа конференция на тема „Ролята и мястото на счетоводната от-
четност и счетоводните кадри за повишаване качеството и ефективността―. 
Участие с доклади вземат: Тотю Тотев, Веселин Тинчев, Григор Ваклиев, 
Данаил Данаилов, Евгения Груева, Людмила Бурдин, Екатерина Бонева, 
Иван Душанов, Коста Пергелов, Мария Русчева, Райна Начева, Стоян Ду-
рин, Стоян Стоянов, Трифон Трифонов и Йордан Постолов. В тази конфе-
ренция са участвали още учени от бившите СССР, ГДР, Чехословакия, Ру-
мъния, Полша, Монголия. 

През 1984 г. в Бургас по инициатива на катедрата със съдействието на 
Съюза по икономика при Научно-техническите съюзи в България е прове-
дена международна научно-практическа конференция на тема „Интензи-
фикация на народното стопанство и усъвършенстване функциите на социа-
листическата счетоводна отчетност и икономическия анализ―. В нея участ-
ват изявени учени от областта на теорията и практиката на счетоводството от 
бившите СССР, ГДР, Чехословакия, Унгария, Монголия, Полша и Румъния. 

През 1988 г. във Варна се провежда международна научно-практическа 
конференция „Проблеми на счетоводната отчетност и икономическия ана-
лиз―. В нея участват всички членове на катедрата, както и видни учени в 
областта на счетоводството, анализа и контрола от бившия СССР, от Ру-
мъния, Унгария и Полша. 

През следващата 1989 г. по инициатива на преподавателите от катедра 
„Счетоводна отчетност и икономически анализ― при ВИИ „К. Маркс― – 
София, е проведена конференция на млади научни работници и студенти в 
областта на счетоводството и анализа на стопанската дейност на тема 
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„Проблеми на счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и 
икономическия анализ в условията на преустройство на икономиката―. В 
конференцията участват всички асистенти и докторанти от катедрата, как-
то и изявени студенти от специалността. 

През 1990 г. в Свищов е проведена научно-практическа конференция на 
тема „Проблеми на икономическия анализ, статистическата и счетоводната 
отчетност в условията на фирмена организация―. Тя е организирана от ка-
тедрите по счетоводство при ВИИ „К. Маркс― – София, ВФСИ – Свищов, 
ВИНС – Варна, Съюза на икономистите в България и Централното статис-
тическо управление при Министерския съвет на България. В нея вземат ак-
тивно участие и членовете на катедра „Счетоводна отчетност и икономи-
чески анализ― при ВИИ „К. Маркс― – София. 

През периода 1960 – 1990 г. чувствително се усъвършенстват препода-
ването и подготовката по счетоводство. Отделя се и внимание на възмож-
ностите за провеждането на студентски практики по счетоводство в други 
страни, преди всичко в Русия и Полша. Задълбочаването на теоретичната 
подготовка в областта на счетоводството и анализа се съчетава със засиле-
но практическо обучение, като се използват възможностите за посещения 
на стопански предприятия по време на учебните практики и преддиплом-
ния стаж на студентите. 

В обучението по счетоводство през този период вземат участие и редица 
хонорувани преподаватели, изявени специалисти от стопанската и финан-
сова практика. Към тях се числят: д-р Трифон Алексиев, Младенка Мила-
нова, д-р Горан Вълчев, Трифон Рахнев, д-р Живко Бонев, Иван Бакърджи-
ев, д-р Георги Протогеров, д-р Радка Абаджиева, Рени Йорданова, Радка 
Соколова, Анастасия Головина, Емилия Илиева, Марий Апостолов, Татяна 
Попова, Светослав Димитров, Нина Йотова, Адриан Димов и др. 

Четвъртият период от историята на катедрата е от 1990 г. досега. 
През този период продължава традицията за организирането и провежда-
нето на конференции, утвърждават се качествено нови учебни програми, в 
които акцентът се поставя върху самостоятелната работа на студентите, 
развива се дистанционната форма на обучение и се търсят начини за раз-
решаване на проблема с практическото обучение на студентите. Катедра 
„Счетоводство и анализ― и останалите две катедри на ФСФ се превръщат в 
основните звена,където се обучават най-много студенти в ОКС „бакала-
вър― и ОКС „магистър―. 

След 1990 г. настъпват значителни промени в обществено-политическия 
и стопанския живот на България. ВИИ „К. Маркс― се преобразува в УНСС. 
Преходът от централизирано управление към пазарно стопанство поставя 
нови изисквания и пред преподавателите от катедрата. Съществени проме-
ни се правят в учебните планове на специалността „Счетоводна отчет-
ност―, която се преименува в „Счетоводство и контрол―. Въвеждат се нови 
учебни дисциплини: „Финансово счетоводство―,―Управленско счетоводст-
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во―, „Застрахователно счетоводство―, „Одитинг―, „Счетоводна политика и 
финансови отчети―, МСС, МОС и други. Започва обучението на студенти 
от специалност „Счетоводство и контрол― в ОКС „магистър―. Нараства 
броят на докторантите в катедрата, като голяма част от тях своевременно 
защитават докторски дисертации. Значителна част от преподавателския 
състав на катедрата специализира в известни университети в чужбина по 
проблемите на счетоводството и анализа. Те вземат активно участие в раз-
лични научно-практически конференции по актуални теоретико-
методологични и практически проблеми на счетоводството в условията на 
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През 2010 г. в София се състоя Юбилейна международна научно-
практическа конференция на тема: „Счетоводството – наука, практика, не-
зависимост―, която бе посветена на 90-годишнината на катедра „Счетовод-
ство и анализ― и 20-годишнината на ССБ. Основните доклади бяха на 
проф. д.ик.н. Иван Душанов „Счетоводството и счетоводният кадрови по-
тенциал в България – ретроспекция, настояще и опит за поглед в бъдеще-
то―; проф. д.ик.н. Михаил Динев „Философски постановки за счетоводната 
наука, за нейните обект, предмет и метод― и на проф. д-р Стоян Стоянов 
„Счетоводството в България като наука и образование―. Наред с препода-
ватели от София и другите висши училища в страната участие в конферен-
цията взеха и много известни учени от Русия и Украйна: проф. д.э.н. Ярос-
лав Вячеславович Соколов; проф. Виталий Ф. Палий; проф. к.э.н. В. К. Ор-
лова; проф. д.э.н. В. Ф. Максимова; проф. д.э.н. Мных, Е. В., доц. д.э.н. 
Брадул, О. М.; проф. д.э.н. Ирина Парасий-Вергуненко и др. 

През 2016 г. ръководството на катедрата организира научна конферен-
ция, посветена на предимствата и предизвикателствата на електронната 
форма на държавен изпит за студентите от специалност „Счетоводство―, 
ОКС „бакалавър―, а през 2018 г. бе организирана научна конференция, 
посветена на 130-та годишнина от рождението на проф. Д. Добрев. 

През периода 2012 – 2019 г. преподавателите от катедрата имаха въз-
можност и се включиха активно с доклади в организираните от Финансово-
счетоводния факултет международни научни конференции и кръгли маси, 
посветени на актуални проблеми в областта на счетоводството, финансите 
и контрола. Докладите от тези конференции бяха публикувани в колектив-
ни монографии и сборници от научни статии. 

През този период ръководството на катедрата насочва усилията си за 
постигане на по-голяма разпознаваемост и за интеграция между катедрата 
и професионалните организации. По конкретно усилията са насочени към: 
създаване на стабилни взаимоотношения с най-авторитетните междуна-
родни професионални организации в света – Института на експерт-
счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW) и Асоциацията на експерт-
счетоводителите (ACCA) за разработването на съвместни програми и съв-
местно признаване на изпити. Най-големият успех на академичния състав 
след 2016 г. са получените акредитации от Института на експерт-счетово-
дителите на Англия и Уелс (ICAEW) и Асоциацията на експерт-счетово-
дителите (ACCA). Двете акредитации са доказателство за високото качест-
во на учебните програми и обучението на студентите. Те позволяват да бъ-
дат признати значителен брой изпити при кандидатстване за придобиване 
на тази професионална квалификация. В резултат от постигнатото призна-
ние студентите, завършили ФСФ при УНСС, не следва да полагат изпитите 
по шестте модула от „сертификати първо ниво― (Certificate level) на квали-
фикацията „дипломиран експерт-счетоводител― (ICAEW ACA qualification) 
и осем модула (F1 The Accountant in Business, F2 Management accounting, 



Сборник с доклади 19Сборник с доклади 

18 

През 2010 г. в София се състоя Юбилейна международна научно-
практическа конференция на тема: „Счетоводството – наука, практика, не-
зависимост―, която бе посветена на 90-годишнината на катедра „Счетовод-
ство и анализ― и 20-годишнината на ССБ. Основните доклади бяха на 
проф. д.ик.н. Иван Душанов „Счетоводството и счетоводният кадрови по-
тенциал в България – ретроспекция, настояще и опит за поглед в бъдеще-
то―; проф. д.ик.н. Михаил Динев „Философски постановки за счетоводната 
наука, за нейните обект, предмет и метод― и на проф. д-р Стоян Стоянов 
„Счетоводството в България като наука и образование―. Наред с препода-
ватели от София и другите висши училища в страната участие в конферен-
цията взеха и много известни учени от Русия и Украйна: проф. д.э.н. Ярос-
лав Вячеславович Соколов; проф. Виталий Ф. Палий; проф. к.э.н. В. К. Ор-
лова; проф. д.э.н. В. Ф. Максимова; проф. д.э.н. Мных, Е. В., доц. д.э.н. 
Брадул, О. М.; проф. д.э.н. Ирина Парасий-Вергуненко и др. 

През 2016 г. ръководството на катедрата организира научна конферен-
ция, посветена на предимствата и предизвикателствата на електронната 
форма на държавен изпит за студентите от специалност „Счетоводство―, 
ОКС „бакалавър―, а през 2018 г. бе организирана научна конференция, 
посветена на 130-та годишнина от рождението на проф. Д. Добрев. 

През периода 2012 – 2019 г. преподавателите от катедрата имаха въз-
можност и се включиха активно с доклади в организираните от Финансово-
счетоводния факултет международни научни конференции и кръгли маси, 
посветени на актуални проблеми в областта на счетоводството, финансите 
и контрола. Докладите от тези конференции бяха публикувани в колектив-
ни монографии и сборници от научни статии. 

През този период ръководството на катедрата насочва усилията си за 
постигане на по-голяма разпознаваемост и за интеграция между катедрата 
и професионалните организации. По конкретно усилията са насочени към: 
създаване на стабилни взаимоотношения с най-авторитетните междуна-
родни професионални организации в света – Института на експерт-
счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW) и Асоциацията на експерт-
счетоводителите (ACCA) за разработването на съвместни програми и съв-
местно признаване на изпити. Най-големият успех на академичния състав 
след 2016 г. са получените акредитации от Института на експерт-счетово-
дителите на Англия и Уелс (ICAEW) и Асоциацията на експерт-счетово-
дителите (ACCA). Двете акредитации са доказателство за високото качест-
во на учебните програми и обучението на студентите. Те позволяват да бъ-
дат признати значителен брой изпити при кандидатстване за придобиване 
на тази професионална квалификация. В резултат от постигнатото призна-
ние студентите, завършили ФСФ при УНСС, не следва да полагат изпитите 
по шестте модула от „сертификати първо ниво― (Certificate level) на квали-
фикацията „дипломиран експерт-счетоводител― (ICAEW ACA qualification) 
и осем модула (F1 The Accountant in Business, F2 Management accounting, 

Приносите на счетоводството в икономическата наука 

 

19 

F3 Financial accounting, F4 Corporate and Business Law, F5 Performance 
Management, F6 Taxation, F7 Financial reporting F9 Financial Management) от 
ACCA.  

През този период политиката на ръководството на катедрата е насочена 
и към:  

- актуализиране на палитрата от магистърски програми в редовна и дис-
танционна форма, като се търси възможност за създаване на устойчиви 
връзки с бизнеса и професионалните организации. Последното е свързано с 
осигуряване на възможност за гъвкавост при изготвяне на учебните плано-
ве и даване на право на катедрата да определя дисциплините, отчитайки 
спецификите на всяка предлагана специалност; 

- иницииране на работни срещи и сключване на меморандуми с предс-
тавители на бизнеса в Р България и въвеждане на чуждестранната практика 
за донорство с цел развитие на младите кадри; 

- утвърждаване и развитие в ОКС „магистър― на специалности на анг-
лийски език и поставяне на основи за развитие на интелектуалния фрай-
чайзинг (обучение на чуждестранни студенти или обучение в чужди стра-
ни); 

- задълбочаване на връзките с потребителите на нашите кадри и със за-
вършилите възпитаници чрез засилване ролята на Алумни клуба; 

- създаване на взаимоотношения с престижния Институт за управленски 
счетоводители (CIMA) с цел признаване и акредитиране на програмите по 
управленско счетоводство. 

През 2017 г. бяха създадени две магистърски специалности с препода-
ване на английски език – Finance and Accounting (съвместна с ICAEW) и 
Accounting. Financial control and Finance (съвместна с ACCA). В обучението 
се използват програми, които предоставят съвременни знания в сферата на 
счетоводството, финансите и одита и помагат за изграждането на професи-
онални умения и практически опит. Целта на обучението е не само усвоя-
ването на определен набор от знания, но и развиване на способности като: 
общуване и работа в екип; управление и справяне с рискове и несигурнос-
ти; вземане на решение; критично мислене и способност за решаване на 
проблеми. 

През този период усилията на ръководството са насочени и към разре-
шаване на проблема с практическото обучение на студентите от специал-
ност „Счетоводство― в няколко направления: 

- създаване на възможности студентите да придобият практически уме-
ния тук, на място, в Университета чрез създадената през 2014 г. към ФСФ 
учебно-тренировъчна фирма (ФСФ ООД). ФСФ ООД е симулирано търгов-
ско предприятие чрез регистрация в регистъра на учебно-тренировъчните 
фирми, осъществяване на работни процеси, документиране и отчитане на 
търговска дейност с други учебно-тренировъчни фирми. Достъпът е свобо-
ден и всеки, който желае, може да участва. Това е добър начин нашите 
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студенти да прилагат на практика теоретичните знания, придобити по вре-
ме на обучението си: 

- организиране на майсторски класове, специално насочени към студен-
ти и докторанти, по времето на които се решават и дискутират действител-
ни практически казуси. Обикновено тези майсторски класове се водят от 
представители на международни одиторски компании, с които имаме 
сключени меморандуми за сътрудничество. Например такава компания е 
EY. Напоследък като лектори са привлечени и изявени специалисти – 
проф. Киймет от Тракийския университет – Одрин, проф. Збигнев Лешин-
ски от Лодзкия технически университет и проф. Дейвид Аустил от Union 
University, USA; 

- организиране и провеждане на бизнес игри със съдействието на наши-
те партньори от ICAEW. Ежегодно от 2015 г. съвместно с ICAEW се орга-
низира Employability Skills Workshop и Employability Skills Session за сту-
денти. По време на тези бизнес игри традиционно участие имат междуна-
родните одиторски компании от Big 4. 

През 2018 г. и 2019 г в УНСС бяха прожектирани  първите образовател-
ни филми по счетоводство и одит на Института на експерт-счетово-
дителите на Англия и Уелс. След прожекцията участниците дискутираха 
въпроси свързани  със съвременните предизвикателства пред счетоводната 
и одиторската професия, в това число етични дилеми, лидерство и др. 

Развитието на катедрата в бъдеще изисква да бъде отчитан фактът, че 
освен академични знания добрият счетоводител трябва да притежава и оп-
ределени качества. Работата в счетоводството отдавна не се свежда до 
проста регистрация и обработка на масиви от данни. Счетоводителят на 
бъдещето трябва да притежава качества като: технически умения и профе-
сионална етика; способност за прилагане на придобитото знание в нови си-
туации; аналитичност и интелигентност; компетентност в дигиталните 
технологии и способност да прогнозира и подхожда иновативно. В специа-
лизираната литература и проучванията на професионалните организации се 
достига до извода, че при своята подготовка професионалните счетоводи-
тели трябва да развиват както технически умения и нормативни познания, 
така и т.нар. soft skills – способности за комуникиране, екипна работа, сът-
рудничество; креативност, лидерство и интеграция. Последното трябва да 
намери проекции в нови учебни програми и дисциплини. 

В областта на научноизследователската дейност катедра „Счетоводство и 
анализ― има важни постижения, някои от които са с фундаментално значе-
ние за счетоводната наука. Такива са например разработките на проф. Т. То-
тев – за разширяване на предмета на счетоводството и включване на нови 
обекти, в т.ч. разходите по опазване и възстановяване на околната среда; 
проф. К. Пергелов – за функциите на счетоводството, изясняването на 
двустранното значение и проявление на предмета на счетоводството върху 
основата на трудовата теория за стойността; проф. А. Георгиев и доц. Е. Ка-
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и одиторската професия, в това число етични дилеми, лидерство и др. 

Развитието на катедрата в бъдеще изисква да бъде отчитан фактът, че 
освен академични знания добрият счетоводител трябва да притежава и оп-
ределени качества. Работата в счетоводството отдавна не се свежда до 
проста регистрация и обработка на масиви от данни. Счетоводителят на 
бъдещето трябва да притежава качества като: технически умения и профе-
сионална етика; способност за прилагане на придобитото знание в нови си-
туации; аналитичност и интелигентност; компетентност в дигиталните 
технологии и способност да прогнозира и подхожда иновативно. В специа-
лизираната литература и проучванията на професионалните организации се 
достига до извода, че при своята подготовка професионалните счетоводи-
тели трябва да развиват както технически умения и нормативни познания, 
така и т.нар. soft skills – способности за комуникиране, екипна работа, сът-
рудничество; креативност, лидерство и интеграция. Последното трябва да 
намери проекции в нови учебни програми и дисциплини. 

В областта на научноизследователската дейност катедра „Счетоводство и 
анализ― има важни постижения, някои от които са с фундаментално значе-
ние за счетоводната наука. Такива са например разработките на проф. Т. То-
тев – за разширяване на предмета на счетоводството и включване на нови 
обекти, в т.ч. разходите по опазване и възстановяване на околната среда; 
проф. К. Пергелов – за функциите на счетоводството, изясняването на 
двустранното значение и проявление на предмета на счетоводството върху 
основата на трудовата теория за стойността; проф. А. Георгиев и доц. Е. Ка-
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раиванова – за двустранното балансово обобщаване върху основата на 
икономически, философски и логически подходи на третиране на двойстве-
ността в счетоводството; проф. д.ик.н. И. Душанов – за организацията на 
счетоводството, мястото на счетоводните системи в управлението на пред-
приятието и статута и ролята на нейния ръководител (главен счетоводи-
тел); проф. д.ик.н. М. Динев – за системния подход в счетоводството и ки-
бернетичните аспекти и връзки при проявлението и функционирането му 
като информационна и контролна система; проф. Тр. Трифонов – за същ-
ността на счетоводния анализ; проф. Дурин, доц. Начева – за организаци-
ята и методологията на отчитане на специфични отчетни обекти; проф.  
К. Чуков – за методологията на финансово-стопанския анализ; заслужилия 
проф. Ст. Стоянов – за връзките между предмета и метода на счетоводст-
вото и насоките за развитие на счетоводството и анализа в банките; проф. 
Сн. Башева – за концептуалните основи на стандартизацията в счетоводс-
твото, счетоводните правила: концепции, принципи, конвенции и счето-
водните модели; проф. Д. Фесчиян – за стандартизацията на счетоводство-
то в публичния сектор; проф. Р. Пожаревска за признаването и отчитането 
на нематериалните активи; проф. Ем. Миланова – за надзора и счетовод-
но-информационното осигуряване управлението на риска и др. 

Опитах се да премина накратко през дългата и богата история на  катед-
ра „Счетоводство и  анализ“. Катедра отстояла  своето съществуване, въп-
реки превратностите на времето благодарение на факта, че в нея е имало 
преподаватели с несломим дух, безкрайна любов към счетоводната наука и 
професия, преподаватели готови да загърбят своето лично щастие и да от-
дадат безценното за всеки човек време в името на нея – катедра „Счетовод-
ство и  анализ“. 

 



 

22 

РЕГЛАМЕНТИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
НА СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА В ПУБЛИЧНИЯ 
СЕКТОР 

проф. д-р Даниела Фесчиян 

зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ 
 

Резюме: В пленарния доклад се доказва необходимостта от стандар-
тизация на счетоводството в публичния сектор с пълно прилагане на 
принципа на текущо начисляване. Изследвано е несъответствието между 
отчетността в публичния сектор базирана на принципа на паричния по-
ток и използвания при бюджетното наблюдение на ЕС принцип на теку-
що начисляване. Подчертана е силната зависимост на статистическата 
информация на европейско равнище от качеството на счетоводно – ин-
формационната база за публичните финанси и желанието на Евростат  
за създаване на система от хармонизирани счетоводни стандарти  осно-
вани на принципа за текущо начисляване, съобразени с ЕSA, и приложими 
за всички субекти от сектор „Държавно управление“. Анализиран е про-
цесът на стандартизация на счетоводството в публичния сектор в гло-
бален аспект, и са представени проспекции и ефекти  от неговото разви-
тие. Характеризирани са Международните счетоводни стандарти за 
публичния сектор базирани на принципа на текущото начисляване. Изс-
ледвана е необходимостта от стандартизация на счетоводството в пуб-
личния сектор в България и възможностите за нейното осъществяване. За-
щитава се тезата, че стандартизацията на счетоводството и стриктно-
то спазване на принципа на текущо начисляване в публичния сектор в Бълга-
рия ще доведе до значими ползи за управлението на публичните финанси. 

Ключови думи: Счетоводство, Публичен сектор, Принцип на текущо 
начисляване, Международни счетоводни стандарти за публичния сектор, 
Европейски счетоводни стандарти за публичния сектор 

JEL: M41 Счетоводство 
 
Въведение 
В Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 15 

април 2011 г. се посочва липсата на съответствие между отчетната инфор-
мация от публичния сектор и данните на начислена основа по ESA 95 „Към 
стабилно управление на качеството на европейската статистика― (EC, 2011). 
Обръща се внимание на силната зависимост на статистическата информа-
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ция на европейско равнище от качеството на счетоводно – информацион-
ната база за публичните финанси. Поради това Евростат настоява за създа-
ване на система от хармонизирани счетоводни стандарти основани на 
принципа за текущо начисляване, съобразени с ЕSA, за всички субекти от 
сектор „Държавно управление―. 

През 2012 година беше извършена оценка от страна на Европейската 
комисия във връзка с прилагането на Международните счетоводни стан-
дарти за публичния сектор в Европейския съюз (IFAC, 2012), (ЕC, 2013). 
Това постави началото на широка дискусия, относно проблемите на стан-
дартизацията на счетоводната система в публичния сектор. Резултатите от 
проведеното от Генерална дирекция Евростат публично допитване, с учас-
тието на Федерацията на европейските счетоводители (FEE) и представе-
ните заключения от него, доказват необходимост от хармонизирани, бази-
рани на принципа на текущото начисляване, счетоводни отчети в публич-
ния сектор (ЕC Eurostat, 2012). Следователно налице е обективно възник-
нала необходимост от разработване на стандартизиран модел на счетовод-
на система в публичния сектор основана на правилата, постановките и ця-
лостната философия на Международните счетоводни стандарти за публич-
ния сектор (МССПС). Гореизложените постановки доказват актуалността 
на настоящия доклад. Авторът разглежда стандартизацията като обективно – 
необходим, динамичен процес за разработване на стандарти, правила и 
норми в публичния сектор. 

Финансово-счетоводните аспекти на дейността на публичния сектор, в 
т.ч. на управлението на публичните активи, са с подчертана научна и об-
ществена значимост – сравнително слабо познат обект на изследване в 
специализираната счетоводна литература. Актуалността на темата произ-
тича от очертаващите се в международен план тенденции за промени в 
счетоводната система на предприятията от публичния сектор. През септем-
ври 2019 г. Съветът за Международни счетоводни стандарти в публичния 
сектор проведе работна среща в гр. Лисабон, Португалия, посветена на 
проблемите в отчетността на публичните активи (IPSASB, 2019). Резулта-
тите от срещата разкриват необходимостта от прилагане на съвременни 
счетоводни модели за признаване, счетоводно отчитане и оповестяване на 
публичните активи, съобразени със спецификата на дейността и базирани 
на хармонизирани счетоводни стандарти. 

По наше мнение, адаптирането на националната правна регулация в 
публичния сектор към изискванията на Международните счетоводни стан-
дарти за публичния сектор в областта на счетоводното третиране на обек-
тите в счетоводството на публичния сектор – от една страна, и от друга – 
синхронизирането им с разпоредбите на Международните стандарти за 
финансово отчитане, ще подобри качеството на счетоводната информация 
за адекватно оценяване, анализиране и управление на публичните финанси. 
Необходимо е разработване на стандартизирани модели за признаване, 
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счетоводно отчитане и оповестяване на счетоводните обекти в пуб-
личния сектор, с отразяване на техните специфики. Приемането на 
нов счетоводен модел в дейността на предприятията от публичния 
сектор в България ще подобри ефективността и ефикасността на 
публичните политики в контекста на използването на публичните 
активи. Прилагането на нов подход в предприятията от публичния сектор 
и ефектите от него е изправено пред две предизвикателства. Първото е 
свързано с изследване на състоянието и развитието на правната регулация 
на счетоводството в публичния сектор с цел разкриване на основните 
проблеми в организацията на дейността, а второто – с преодоляване на 
несъвършенствата в нормативно регламентираните модели за отчитане. 

Авторът защитава тезата, че: Стандартизацията в счетоводството 
на предприятията от публичния сектор е обективно – необходим, ди-
намичен процес, чрез който се постига създаване и прилагане на об-
щоприети правила за регулиране на счетоводната система, унифици-
ране на структурата и съдържанието на финансовите отчети и 
удовлетворяване на интересите на обществото от надеждна инфор-
мация за публичните финанси. 

От основната теза произтичат две хипотези: 
 В счетоводството на предприятията от публичния сектор в България 

липсва стандартизация. Към настоящия момент регулирането на отчетност-
та е главно чрез писма и указания на МФ, които създават „отчетен хаос― и 
възможност за третиране по различен начин в различните предприятия; 

 Необходима е стандартизация на счетоводството в предприятията от 
публичния сектор с пълно прилагане на принципа на текущото начислява-
не и правилата и постановките на МССПС, с което биха могли да се отст-
ранят значителна част от проблемите и да се подобри качеството на счето-
водната информация за публичния сектор. 

 
1. Нормативно регламентиране на счетоводството в публичния 

сектор 
Предприятията от публичния сектор притежават характерни черти и 

особености, които ги отличават от останалите самостоятелно обособени 
предприятия и преди всичко от тези в стопанската сфера. На тези особености 
се дължат и различията, които се наблюдават в счетоводната им система. 

Съгласно чл. 164, ал. 1 от Закона за публичните финанси – за бюджет-
ните организации министърът на финансите утвърждава счетоводни стан-
дарти и сметкоплан, които са в съответствие с: 

а) Изискванията на Европейския съюз за отчетността, статистиката и 
бюджетирането на публичния сектор; 

б) Счетоводната рамка, принципите и концепциите на Методическото 
ръководство за държавна финансова статистика, издадено от Международ-
ния валутен фонд; 
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1. Нормативно регламентиране на счетоводството в публичния 

сектор 
Предприятията от публичния сектор притежават характерни черти и 
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предприятия и преди всичко от тези в стопанската сфера. На тези особености 
се дължат и различията, които се наблюдават в счетоводната им система. 

Съгласно чл. 164, ал. 1 от Закона за публичните финанси – за бюджет-
ните организации министърът на финансите утвърждава счетоводни стан-
дарти и сметкоплан, които са в съответствие с: 

а) Изискванията на Европейския съюз за отчетността, статистиката и 
бюджетирането на публичния сектор; 

б) Счетоводната рамка, принципите и концепциите на Методическото 
ръководство за държавна финансова статистика, издадено от Международ-
ния валутен фонд; 
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в) Международните счетоводни стандарти за публичния сектор на 
Международната федерация на счетоводителите; 

г) Изискванията на българското законодателство по отношение на бю-
джетирането, отчитането на изпълнението на консолидираната фискална 
програма и управлението и контрола на средствата и разходите на бю-
джетните организации. 

Като цяло текстовете в Закона за публичните финанси имат актуално и 
оптимистично звучене, но детайлното проследяване на регламентите и 
възприетата практиката не убеждават, че са изпълнени тези законови изис-
квания. 

Счетоводната система в предприятията от публичния сектор трябва да 
бъде цялостна и завършена по строеж и организация информационна и 
контролна система. В това си качество счетоводната система, регистрира, 
измерва, анализира и контролира активите, капиталите и пасивите на 
предприятието, както и стопанските процеси и операции, които са съдър-
жание на техния кръгооборот и изразяват вида и характера на измененията 
в самите активи, капитали и пасиви и в стойността им към даден момент. 
Пълният и завършен обхват на счетоводната система, принципите на които 
се подчинява нейното функциониране има съществено значение за изгот-
вянето и изпълнението на държавния бюджет, осигуряването на финансо-
вата дисциплина и правилното провеждане на определената от правителст-
вото фискална политика. Тя трябва да осигурява спазването на основните 
принципи, заложени в Закона за публичните финанси и годишните закони 
за бюджета при разходването на паричните средства, определени и предос-
тавени с държавния бюджет, за изпълнение на държавните функции и за-
дачи – законосъобразност, целесъобразност, икономичност и публичност, 
като създава условия за ефективно проследяване усвояването на бюджет-
ните кредити. Можем да обобщим, че с приемането на сметкоплана за пуб-
личния сектор е започнал процесът на адаптиране на счетоводната система 
на предприятията от публичния сектор към тази на страните членки на ЕС. 
Този процес стартира от началото на 2002 г. с приемането на бюджетния 
сметкоплан разработен на база новото ръководство за държавната финан-
сова статистика на Международния валутен фонд. От този момент „на ду-
ми― счетоводството на публичния сектор в България, преминава от отчита-
не на касова основа към прилагане на принципа за текущо начисляване 
(МФ, 2003). Принципите и правилата на класифициране на активите, паси-
вите, приходите и разходите в бюджетния сметкоплан са съобразени с тези 
на Ръководството за Държавна Финансова Статистика на Международния 
Валутен Фонд (GFS 2001), Системата на националните сметки на ООН 
(SNA 93) и Европейската система на национални сметки (ESA 95). 

С ДДС № 14/30.12.2013 г. се прие нов Сметкоплан на бюджетните орга-
низации, многократно актуализиран през последните няколко години. Ука-
занието включва регламентация на общите въпроси, свързани със СБО, ос-
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новните промени в структурата от сметки спрямо използвания бюджетен 
сметкоплан до края на 2013 г., съответните периоди и процедури, както и 
други важни въпроси. Указанието е издадено на основание на чл. 164, ал. 1 
от Закона за публичните финанси. 

Действащият Закон за счетоводството съдържа разпоредби регламенти-
ращи отчетните действия и процедури на широк кръг от предприятия, 
включително и на предприятията от „публичния― или „бюджетния― сектор. 
В Закона се дава точно определение на понятието „бюджетно предприя-
тие―. Бюджетни предприятия са всички лица, прилагащи бюджети, смет-
ки за средства от Европейския съюз и сметки за чужди средства съгласно 
Закона за публичните финанси, включително Националният осигурителен 
институт, Националната здравноосигурителна каса, държавните висши 
училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, 
Българската национална телевизия, Българското национално радио, Бъл-
гарската телеграфна агенция, както и всички други лица, които са „бю-
джетни организации― по смисъла на Закона за публичните финанси. Бю-
джетни организации, съгласно цитирания закон, са всички юридически ли-
ца, чиито бюджети се включват в държавния бюджет, в бюджетите на об-
щините, в бюджетите на социалноосигурителните фондове, както и всички 
останали юридически лица, чиито средства, постъпления и плащания са в 
рамката на консолидираната фискална програма. Предвид изложените де-
финиции в двата закона – Закона за счетоводството и Закона за публичните 
финанси, термините „бюджетно предприятие― и „бюджетна организация― 
се възприемат като синоними. 

Може да се обобщи, че организацията на счетоводството в бюджетните 
предприятия са обект на регламентиране в следните нормативни актове: 

а) Закон за счетоводството, обн. ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 
01.01.2016 г., посл. изм. и доп., бр.37 от 07.05.2019 г., в сила от 07.05.2019 г. 

б) Закон за публичните финанси, обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила 
от 1.01.2014 г., посл. изм. и доп., бр. 43 от 7.06.2016 г. и бр. 91 от 
14.11.2017 г.; 

в) Указания на Министерство на финансите; 
г) Сметкоплан на бюджетните организации; 
д) Единна бюджетна класификация за отчитане изпълнението на бю-

джета на касова основа. 
 
Проблеми в организацията и методологията  
на счетоводната система в публичния сектор 
Приложими счетоводни стандарти в публичния сектор 
Счетоводните стандарти, въз основа на които се осъществява счетовод-

ната дейност на бюджетните предприятия в България са Националните 
счетоводни стандарти, приети с ПМС №37 от 2002 г. В специализираната 
литература са аргументирани редица отклонения от фундаментал-
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ните счетоводни принципи при счетоводното отчитане на определе-
ни обекти в бюджетните предприятия (Фесчиян, 2013a). Приетите 
стандарти с ДДС № 20 не са специално написани за бюджетните 
предприятия и в определена степен не са съобразени със спецификата 
на тяхната дейност. В допълнение се посочва, че в редица текстове те 
не отговарят на изискванията на Европейския съюз за отчетността, 
статистиката и бюджетирането на публичния сектор; отклоняват 
се от счетоводната рамка, принципите и концепциите на Методичес-
кото ръководство за държавна финансова статистика, издадено от 
Международния валутен фонд и Международните счетоводни стан-
дарти за публичния сектор на Международната федерация на счето-
водителите. Следователно е неубедително спазването на изисквания-
та на българското законодателство по отношение на бюджетиране-
то, отчитането на изпълнението на консолидираната фискална прог-
рама и управлението и контрола на средствата и разходите на бю-
джетните организации. 

Липсата на стандартизация на счетоводната система на бю-
джетните предприятия води до регламентиране на счетоводството 
със заповеди, писма, указания и др. с неясен и хаотичен характер (Фес-
чиян, 2013b). Поради липсата на актуализация на приложимите от 
бюджетните предприятия счетоводни стандарти от 2002 г. се уста-
новяват и редица несъответствия с приетите последни изменения на 
Националните счетоводни стандарти от 2016 г. Първо, Приетите 
стандарти с ДДС № 20 не са специално написани за предприятията 
от публичния сектор, те са по-скоро указания, как действащите през 
2004 година и вече отдавна отменени Национални счетоводни стан-
дарти да се приложат в бюджетните предприятия. Това говори за 
адаптивния и преходен характер на стандартите. Второ, предприя-
тията от публичния сектор притежават активи със специфичен харак-
тер, които не се държат с цел получаване на търговска печалба (възв-
ращаемост), т.нар. активи, негениращи парични потоци. В приложи-
мите счетоводни стандарти за публичния сектор у нас липсват ясни 
правила и процедури за тяхното разграничаване от активите, генери-
ращи парични потоци, което предполага използване на разнообразни 
подходи за признаване, счетоводно отчитане и оповестяване. Създава-
нето на счетоводна информация за активите, негенериращи парични пото-
ци е необходимо условие за повишаване прозрачността на финансовите от-
чети и полезността на счетоводната информация за целите на отчетността 
и надзора над бюджетните предприятия (Фесчиян и др., 2019а). За допъл-
нително аргументиране посочваме и факта, че много дълъг времеви пе-
риод – повече от 18 години, те не са променяни или обновявани. Като 
недопустима определяме и практиката на ежегодни указания за го-
дишното счетоводно приключване в предприятията от публичния 
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сектор. Считаме, че е необходимо категоричното приемане на стан-
дарт – Международен или Национален за годишното счетоводно прик-
лючване, формата и съдържанието на финансовите отчети в тези 
предприятията. 

Отсъства синхронизация и адаптация на приложимите счетовод-
ни стандарти към концептуалната рамка на Международните счето-
водни стандарти за публичния сектор. Негативно влияние оказва и 
практиката на ежегодни указания за годишното счетоводно приключ-
ване, както и за изготвяне на годишните финансови отчети на бю-
джетните предприятия (Фесчиян и др, 2018). 

Формата и съдържанието на годишните финансови отчети се нуждае от 
усъвършенстване. Финансовият отчет е структурно представяне на финан-
совото и имущественото състояние на дружеството. Тази информация е 
полезна на широк кръг от потребители – данъкоплатци, членове на законо-
дателната власт, кредитори, контрагенти, медии и служители. Целта е да се 
осигури сравнимост на финансовите отчети на самото бюджетно предпри-
ятие, както с неговите финансови отчети от предходни отчетни периоди, 
така и с финансовите отчети на предприятията от т. нар. „реален сектор― на 
икономиката. Информацията във финансовите отчети трябва да бъде „чес-
тно представена“ и да е в съответствие с изискванията на Международни-
те счетоводни стандарти в публичния сектор. За да се изпълнят посочените 
изисквания е необходимо преминаване към изготвяне и представяне на: 

- финансови отчети с общо предназначение съгласно разпоредбите 
на Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти в 
публичния сектор (МССПС); 

- специфични финансови отчети за целите на надзора. 
Финансовите отчети изготвени в съответствие с МССПС подобряват 

информационната база за финансовото управление на бюджетните предп-
риятия от и доближават изискванията за публичния и частния сектор (Фес-
чиян, 2016a). Общите финансови отчети имат и проспективна роля, като 
предоставят информация, полезна при прогнозирането на количеството ре-
сурси необходими за продължаващите операции, както и за ресурсите, ко-
ито могат да бъдат генерирани от непрекъсната дейност и свързаните с то-
ва рискове и загуби. При изготвянето на финансов отчет с общо предназ-
начение в съответствие с МССПС 1 Представяне на финансови отчети, 
който съдържа отчет за финансовото състояние, отчет за финансовите ре-
зултати, отчет за промените в нетните активи, отчет за паричните потоци и 
приложения, надеждно би се оценило и представило имуществото и фи-
нансовите резултати на предприятията от публичния сектор, което би по-
добрило информационната база за финансовото им управление. Когато 
обаче се отчитат само входящите и изходящи парични потоци става 
трудно установимо имущественото състояние на държавата, нейни-
те активи и пасиви. Ето защо е необходимо финансовите отчети да 
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се изготвят при спазване на изискванията на МССПС. С приемането 
на принципите и постановките на Международните счетоводни 
стандарти за публичния сектор ще се създадат предпоставки за ця-
лостно повишаване на качеството на финансовите отчети в публич-
ния сектор, с което ще се постигнат своевременни и надеждни финан-
сови и фискални данни, възможност за съпоставимост на финансови-
те отчети, както и по-голямата прозрачност и отговорност на бю-
джетните предприятия. Това ще донесе значими ползи за управление-
то на публичния сектор, ще подобри ефективността и ефикасността 
на публичната администрация и ще улесни контрола върху резулта-
тите на бюджетните предприятия (Фесчиян, 2015). 

Публикуване на годишния финансов отчет на предприятията от 
публичния сектор 

Нормативните изискванията и процедури във връзка с публичността на 
годишните финансови отчети условно бихме могли да се систематизират в 
две основни направления: 

- общи изисквания по Закона за счетоводството, и 
- специфични изисквания за бюджетните предприятия определени с 

указания на Министерство на финансите.  
Предприятията прилагат процедурите и изискванията за публичност на 

годишните финансови отчети спазвайки разпоредбите от Закона за счето-
водството, глава шеста „Публичност на финансовите отчети―. В допълне-
ние, сред многобройните правомощията на Министъра на финансите е и 
даването на становища и методически указания по прилагането на Закона и 
Националните счетоводни стандарти. В подкрепа на казаното през 2017 г. 
бяха издадени три указания от Министерство на финансите, в т. ч. указание 
относно прилагането на Закона за счетоводството, в частта „Публичност на 
финансовите отчети― (МФ, 2017). Текстовете на Указанието съдържат про-
цедурни изисквания за сроковете за публикуване на годишния финансов 
отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади за дейността, 
включително и разпоредби относно обхвата на предприятията, обект на 
нормативно регламентиране. От тук следва въпросът – има ли предприя-
тия, за които не са приложими разпоредбите на Указанието, следвайки тек-
стовете на Закона за счетоводството? Раздел III, т.1 от Указанието и чл. 38, 
ал. 9 на Закона за счетоводството дават отговор на въпроса, като изключ-
ват бюджетните предприятия от обхвата на предприятията, за които се 
прилагат цитираните разпоредби. 

Предвид изложеното до тук може да се направи извод, че в обсега на 
изключенията, регламентирани в Закона за счетоводството и Указание на 
Министерство на финансите – УК-2 от 05.06.2017 г., попадат бюджетните 
предприятия. Следователно посочените общи изисквания по Закона са 
неприложими за публичния сектор. За бюджетните предприятия ос-
тават приложими специфичните изисквания определени с указания на 
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Министерство на финансите. Последното поражда редица въпроси 
относно обективността и еднозначността в регламентите. 

Към настоящия момент изискванията за публикуване на годишните фи-
нансови отчети на бюджетните предприятия са регламентирани с указание 
на Министерство на финансите – ДДС №07/22.12.2017 г. Първостепенните 
разпоредители с бюджет, включително общините, БАН и държавните вис-
ши училища трябва да публикуват информация за годишния си финансов 
отчет на интернет страницата на съответния първостепенен разпоредител, 
ДВУ, ДВВУ и БАН. Бюджетните предприятия публикуват сборния баланс; 
сборния отчет за приходите и разходите за първостепенната система 
(включително и за общини), ДВУ, ДВВУ и БАН; сборния отчет за касовото 
изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и 
сметките за чужди средства; приложението към годишния финансов отчет 
и одитния доклад на Сметната палата най-късно да края на месеца, след-
ващ месеца, в който е получен одитният доклад на Сметната палата. Заве-
реният от Сметната палата годишен финансов отчет заедно с одитния док-
лад трябва да останат достъпни на интернет страницата на съответната бю-
джетна организация поне до публикуването на годишния финансов отчет 
за следващия отчетен период. 

Правителствата трябва да се придържат към висококачествени стандар-
ти за финансово отчитане, подобно на компаниите от частния сектор и да 
приемат Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. За 
това призовават 60 лидери на счетоводната професия, взели участие в сре-
щата на върха между Международната федерация на счетоводителите и 
Г20 (IFAC, 2009). Форумът се организира от федерацията, с идеята да се 
постигне консенсус за препоръки, които да бъдат отправени към Г20, кога-
то ще се обсъждат въпроси, свързани с кризата. Групата изрази силна заг-
риженост за пасивите, поемани от правителствата в много страни, заради 
финансовата криза. МФС ще продължи да подчертава пред Г20 значимост-
та на това правителствата да дават ясна и прозрачна информация на данъ-
коплатците си и на капиталовите пазари, това се заявява от Ян Бол, който е 
изпълнителен директор на федерацията на счетоводителите. Участниците 
единодушно са се съгласили, че за обществения интерес би било най-добре 
да има само един единствен набор от висококачествени, базирани на прин-
ципи стандарти за счетоводство и одит на публичните компании и компа-
ниите представляващи публичен интерес. 

Според Робърт Бънтинг – президент на МФС, от критично значение е 
органите, създаващи стандарти, да приемат пътни карти за преминаване 
към Международните стандарти за финансово отчитане и Международните 
одиторски стандарти. По време на срещата бе заявено, че Световната банка 
и МФС ще работят съвместно за създаване на рамка за устойчив капацитет 
на счетоводната професия. Според него правителствените спасителни пла-
нове за подпомагане извеждат на преден план Международните счетовод-
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ни стандарти за публичния сектор. В речта си по време на форума за Вис-
ше образование на Националната асоциация на бизнес служителите на ко-
лежи и университети в Маями, Робърт Бънтинг, описа огромните промени 
настъпили в резултат от глобалната финансова криза и посочва, че конвер-
генцията и въвеждането на международните стандарти са необходими за 
възстановяването и поддържането на световната финансова система. „Ние 
преминаваме бързо към един свят на счетоводство, одит и корпоративно 
управление―, подчертава г-н. Бънтинг и добавя, че МФС ускорява разра-
ботването на стандартите и насоките по ключови въпроси като: действащо 
предприятие, справедлива стойност, финансови инструменти, корпоратив-
но управление и други важни въпроси, които са възникнали в резултат на 
кризата, така че счетоводителите по цял свят да работят при сходни усло-
вия. Сближаването на международните счетоводни стандарти за публич-
ния сектор, което напредваше с по-бавни стъпки в сравнение с конверген-
цията на стандартите за частния сектор, сега става наложително―, подчер-
тава г-н Бънтинг. Правителствените спасителни планове за подпомагане на 
финансовия и автомобилостроителния сектор водят също така до призиви 
за усъвършенствана отчетност и прозрачност от страна на правителствата. 
Това може да бъде постигнато посредством възприемане и въвеждане на 
Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. Те се прила-
гат от ООН, НАТО, МФС и Организацията за икономическо сътрудничест-
во и развитие и са подкрепяни и насърчавани от Световната банка. Използ-
ват се от много правителства по света. Г-н. Бънтинг също така призова ли-
дерите на университетите да разширят своята програма за справяне с на-
растващата потребност за придържане към международните стандарти. 
Според него изучавайки само общоприетите счетоводни принципи т.нар. 
USGAAP, американските студенти се обвързват единствено с икономиката 
на своята страна и затова академичните институции трябва да въведат 
Международните стандарти за одит, публичен сектор и финансова отчет-
ност в счетоводните си програми. Бънтинг отбелязва, че международните 
стандарти са били част от представата за бъдещето на счетоводната профе-
сия и коментира как университетите трябва да разширят виждането си за 
това от какво се нуждаят студентите и какви потребности има светът от 
счетоводителите. 

Според Далиа Грибаускайте – европейски комисар за финансовото пла-
ниране и бюджета, висококачествената финансова информация е от същес-
твено значение за ефективното управление в публичния сектор. Понастоя-
щем, чрез реформата на своите финансови отчети през 2005 г., Европейс-
кият съюз е поел курс към система за финансова отчетност на световно 
равнище. В основата на реформата лежи преминаването от традиционната 
касова отчетност към по-точната и ефективна счетоводна отчетност с те-
кущо начисляване. Това не е само техническа промяна. Това е дълбока 
промяна в културата на управлението, жизненоважна за гарантиране на 
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ефективно наблюдение на разходите, за минимизиране на риска от грешка 
и за подобряване на ежедневното управление на средствата на ЕС. Тя е 
дълбоко убедена, че тези подобрения ще имат видимо дългосрочно въз-
действие върху функционирането на ЕС и като резултат ще доведат до 
конкретни ползи за гражданите. Дейвид Девлин – председател на Евро-
пейската федерация на експерт-счетоводителите пък смята, че прозрач-
ността е в основата на счетоводната отчетност. Използването от Европейс-
ката комисия на Международни счетоводни стандарти за публичния сектор 
при разработването на нейните нови правила за счетоводство е важна 
стъпка в нейната реформа на управлението на финансите с цел постигане 
на пълна прозрачност на финансовото отчитане. Европейската федерация 
на експерт-счетоводителите в пълна степен препоръчва използването на 
счетоводна отчетност на основата на текущо начисляване от правителства-
та и организациите в публичния сектор, тъй като тя увеличава отчетността 
и прозрачността на техните финансови отчети и осигурява по-добра ин-
формация за целите на планирането и управлението. Надеждата е, че при-
мерът на ЕС и на тези публични организации и правителства, които вече са 
въвели подобни стандарти, ще окуражи и други, което ще има за резултат 
по-прозрачна, ясна и сравнима финансова информация в публичния сектор 
в рамките на Европа и извън нейните граници. 

Въпреки признаването на ценността на МССПС, обаче, все още нито 
една държава членка не ги е приложила изцяло. Европейският Съюз прила-
га счетоводна система основана на принципа на текущото начисляване – 
Accrual Bassed Accounting.  

Към настоящия момент Финансовите отчети на ЕС включват: 
• Бюджетни отчети – те дават информация за това как е бил изразход-

ван годишният бюджет и следователно се изготвят на касова основа; 
• Общи отчети – те отразяват всички разходи и приходи през финан-

совата година и са предназначени за определяне на финансовото състояние 
на институциите (Feschiyan и др., 2019). 

Счита се, че от 2005 година в резултата на пълното прилагане на прин-
ципа за текущо начисляване те са надеждна информационна база. Общите 
финансови отчети имат и проспективна роля, като предоставят информа-
ция, полезна при прогнозирането на количеството ресурси необходими за 
продължаващите операции, както и за ресурсите, които могат да бъдат ге-
нерирани от непрекъсната дейност и свързаните с това рискове и загуби. 
Трябва да се отбележи, че при преминаването от касовия принцип към 
принципа на текущо начисляване бюджетният излишък от 20 милиарда ев-
ро на ЕС се превърна в отрицателен собствен капитал на стойност над 60 
милиарда евро. 

Именно, начисляването на държавния дълг и пенсионните пасиви са 
причината за консервативното отношение на много страни членки на ЕС 
към пълното прилагане на принципа на текущото начисляване. Като цяло 
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консервативна Европа „бяга― от пълното прилагане на принципа за текущо 
начисляване в цялостното му проявление и най- много в третия етап – на-
числяването на дългосрочните активи и пасиви и особено на пенсионните 
пасиви. Пример за това е Франция, в която след преминаването към теку-
щото начисляване, правителството взе решение задълженията за пенсии, 
които са на стойност над един трилион, да бъдат само оповестявани, но да 
не се посочват като дългосрочен пасив в баланса (Feschiyan и др., 2019). 

 
2. Стандартизация на счетоводството в публичния сектор 
Изразяваме становище, че счетоводната система в предприятията 

от публичния сектор трябва да отговаря на следните шест качестве-
ни характеристики: 

 Да бъде цялостна и завършена по строеж и организация инфор-
мационна и контролна система. 

 Да осигури възможности за надеждно регистриране, измерване, 
оценяване, анализиране, контролиране и стандартизирано представя-
не във финансовите отчети на активите, капиталите, пасивите, 
приходите и разходите на предприятието. 

 Да осигури информация за изготвянето и изпълнението на дър-
жавния бюджет, осигуряването на финансовата дисциплина и пра-
вилното провеждане на определената от правителството фискална 
политика. 

 Да осигури информация за контрол върху спазването на основ-
ните принципи, заложени в Закона за устройството на държавния 
бюджет и годишните закони за бюджета при разходването на парич-
ните средства. 

 Да създаде условия за законосъобразност, целесъобразност, ико-
номичност и прозрачност, при оценяване, анализиране и контролиране 
на усвояването на бюджетните кредити. 

 Да създаде условия за стандартизирано отчитане и представяне 
във финансовите отчети на аналогични обектите в различните пред-
приятия от публичния сектор, с оглед съпоставимост на информаци-
ята при оценки и анализи. 

За да се изпълнят тези изисквания е необходимо приемането на 
Международните счетоводни стандарти за публичния сектор, с което 
да се постигне стандартизация в счетоводството на предприятията 
от публичния сектор. Така ще се създадат възможности за адаптира-
нето на счетоводната система към тази на страните от ЕС, като се 
гарантира консолидираното отчитане с прилагане на принципа на 
текущо начисляване, изготвянето на надеждни отчети и засилване на 
контрола при бюджетното изпълнение. 

Международните счетоводни стандарти за публичния сектор са пред-
назначени за нуждите на финансовото отчитане на централните и местните 
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органи на властта, правителството и правителствените организации и дру-
ги свързани структури по отношение на отчитането публичните средства. 
МССПС важат за всички субекти от публичния сектор, включително наци-
оналните правителства, регионалните структури на властта, местните влас-
ти, както и съставляващите ги ведомства. МССПС не се прилагат по отно-
шение на субекти, които са държавни стопански предприятия. За държав-
ните стопански предприятия се прилагат МСС и МСФО, публикувани от 
Съвета по МСС. Международните счетоводни стандарти, приети от Съвета 
по Международни счетоводни стандарти, са задължителна счетоводна база 
за консолидираните финансови отчети на дружествата, чиито прехвърлими 
ценни книжа са допуснати за търговия на регулиран пазар в държава – 
членка на ЕС. На държавите членки бе дадена възможност да разрешат та-
зи счетоводна рамка да се прилага и за годишните финансови отчети на 
непублично търгуваните дружества (Regulation (EU) 1606/2002). Изборът 
на приложима счетоводна база от предприятията в България е обект на 
нормативно регламентиране в Закона за счетоводството. Текстовете в ре-
визирана версия на Закона за счетоводството от 2018 г. имат по-либерално 
и по-оптимистично звучене, позволявайки еднократен преходен режим от 
МСС към НСС, без да съществуват ограничения във времето (Фесчиян и 
др., 2019b). 

МССПС са счетоводни стандарти, базирани на принципа на текущото 
начисляване. С прилагането на тези стандарти се гарантира вярното и чес-
тно представяне на имущественото и финансовото състояние на публичния 
сектор и предприятията в него. Това е предпоставка за ефективен контрол 
върху публичните финанси и вземането на адекватни управленски реше-
ния. Преходът към МССПС е значително улеснен. СМССПС улеснява пре-
хода към текущо начисляване чрез създаването на преходни и заключител-
ни разпоредби в определени стандарти. Обикновено тези разпоредби дават 
на предприятието допълнително време, за да изпълни изискванията на 
МССПС, а понякога се допуска и възможност за освобождаване от опреде-
лени изисквания при първоначалното прилагане на определен МССПС. 

МССПС имат за цел да се създаде съпоставима, уместна и разбираема 
финансова информация, както за нуждите на вътрешното управление, така 
и за международни институции, рейтингови агенции, капиталови пазари и 
др. Те дават указания и насоки за структурата на финансовите отчети, 
включително и на минималните изисквания на всеки основен отчет, счето-
водната политика и поясненията. Идеята е прилагането на МССПС да даде 
база за представяне на финансовите отчети с общо предназначение, която 
да осигури сравнимост на ФО на предприятието както с тези от предходни 
отчетни периоди на самото предприятие и с финансовите отчети на други 
предприятия извън публични сектор. 
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В структурно отношение МССПС приличат на МСФО. В съдържателно 
отношение също са подобни, но има различия, произтичащи от специфи-
ките на публичния сектор, а именно: 

- Липса на финансови показатели, ориентирани към печалба; 
- Наличие на три основни показатели за оценка на дейността: иконо-

мичност – ефикасност – ефективност; 
- МССПС съдържат стандарти за данъчни приходи, стандарти за кон-

цесионни услуги, дългосрочна финансова устойчивост (пенсионни програ-
ми, които се плащат в бъдеще от държавата, но се формират сега); 

- МСФО включват специфични части, които се прилагат само за част-
ния сектор – доход на акция, плащане на база акция и др. 

Според нас с прилагане на принципа за текущо начисляване в публич-
ния сектор се постигат следните положителни ефекти: 

 Създаване на предпоставки и ангажимент за системно наблюде-
ние и оценка на събираемостта на вземанията; 

 Осигуряване на база за прилагането на концепцията за реализа-
ция, която е свързана с признаването на приходите в счетоводството; 

 Подобряване на съдържанието на финансовите отчети – освен 
информация за минали сделки свързани с плащания или получавания 
на парични средства, ще се съдържа и информация за бъдещи задъл-
жения и вземания, които в определен бъдещ момент ще се проявят ка-
то входящи или изходящи парични потоци; 

 Представяне на всички ресурси, които са под контрола на Пра-
вителството; 

 Създаване на информационна база за анализи на икономичното 
и ефикасно опериране на предприятието; 

 Създаване на добра информационна база за вземане на управ-
ленски решения свързани с планирането и контрола на дейността; 

 Показване на ефекта на минали решения върху настоящето фи-
нансово състояние и ефекта на сегашни решения върху бъдещото фи-
нансово състояние; 

 Показване на степента на ефикасност при използването активите; 
 Осигуряване на информационна база за по-добро управление на 

задълженията; 
 Създаване на информация за нетните активи, което позволява 

по-добро управление на дълга на Правителството; 
 Създаване на условия за вярно и честно отразяване на имущество-

то и резултатите от дейността на предприятията от публичния сектор. 
В структурно отношение Международните счетоводни стандарти за 

публичния сектор приличат на Международните стандарти за финансови 
отчети (МСФО). В съдържателно отношение обаче, има различия, произ-
тичащи от спецификите на предприятията от публичния сектор. Тези раз-
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личия са обективно обусловени от особеностите в дейността на тези пред-
приятията, а именно: 

Липса на финансови показатели, ориентирани към печалбата; 
Наличие на три основни показателя за оценка на дейността: 
• Икономичност – постигане на целта с най-малко ресурси; 
• Ефикасност – постигане на целта при най-оптимално използване на 

ресурсите; 
• Ефективност – постигане на крайната цел. 
За да отговарят на нарастващите световни потребности стандартите 

трябва да бъдат отворени към промяна, развитие и усъвършенстване. Към 
днешна дата рамката на МССПС е приета като база за стандартизацията, 
или е в процес на прилагане в редица страни. 

До настоящия момент са разработени и приети 42 МССПС, основани на 
принципа за текущото начисляване и един стандарт, който няма номер и 
прилага отчитане на касова основа. От приетите 42 МССПС приложими са 
35 стандарта, а пет стандарта са със свободен шифър: 

- МССПС 6 Консолидирани и индивидуални финансови отмети е изця-
ло заменен с МССПС 34 Индивидуални финансови отчети и МСС 35 Кон-
солидирани финансови отчети, за отчетни периоди започващи на и след 
01.01.2017 г. 

- МССПС 7 Инвестиции в асоциирани предприятия е изцяло заменен с 
МССПС 36 Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия, за от-
четни периоди започващи на и след 01.01.2017 г. 

- МССПС 8 Дялове в съвместни предприятия е изцяло заменен с 
МССПС 37 Съвместни споразумения, за отчетни периоди започващи на и 
след 01.01.2017 г. 

- МССПС 15 Финансови инструменти: оповестяване и представяне е 
изцяло заменен с МССПС 28 Финансови инструменти: представяне, 
МССПС 29 Финансови инструменти: признаване и оценяване и МССПС 30 
Финансови инструменти: оповестяване, за отчетни периоди започващи 
на и след 01.01.2013 г. 

-  МССПС 25 Доходи от наети лица е изцяло заменен с МСППС 39 
Доходи от наети лица, за отчетни периоди започващи на и след 
01.01.2018 г. 

В допълнение, СМССПС продължи своята работа по актуализиране и 
допълване на списъка с приложими счетоводни стандарти за публичния 
сектор, като разработи и публикува два нови стандарта – МССПС 41 Фи-
нансови инструменти (който стандарт се очаква да замени действащия 
към момента МССПС 29 Финансови инструменти: признаване и оценява-
не) и МССПС 42 Социални придобивки (типичен стандарт за публичния 
сектор, който няма аналогичен международен счетоводен стандарт). 
Постановките и на двата стандарта предвиждат прилагане от ППС за го-
дишни отчетни периоди, започващи на или след 01 януари 2022 г. 
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Това са и основните бази за изготвянето на финансовите отчети в ППС – 
начислена основа и касова основа. При изготвянето на финансовите отчети 
на начислена основа (спазване на принципа на текущото начисляване) 
трансакциите и събитията се признават в момента на тяхното възникване, 
независимо от момента на плащане или получаване на пари или парични 
еквиваленти. При изготвяне на финансовите отчети на касова основа, тран-
сакциите и събитията се признават, когато се изплащат или получават па-
ри. Основен момент в идеологията на МССПС е прилагането на принципа 
на текущо начисляване в ППС.  

Съответствието между МССПС и МСС/МСФО е представено в следната 
таблица: 

Таблица 1. Съответствие между МССПС и МСС/МСФО 

№ на МССПС и ориги-
нално наименование 

№ на МССПС и наимено-
вание на български език 

Съответствие с 
МСС/МСФО 

1 2 3 
IPSAS 1 Presentation of 
Financial Statements 

МССПС 1 Представяне на 
финансови отчети 

МСС 1 Представяне на 
финансови отчети 

IPSAS 2 Cash Flow 
Statements 

МССПС 2 Отчет за парич-
ните потоци 

МСС 7 Отчет за паричните 
потоци 

IPSAS 3 Accounting 
Policies, Changes in 
Accounting Estimates 
and Errors 

МССПС 3 Счетоводна по-
литика, промени в счето-
водните приблизителни 
оценки и грешки 

МСС 8 Счетоводна полити-
ка, промени в счетоводните 
приблизителни оценки и 
грешки. 

IPSAS 4 The Effects of 
Changes in Foreign 
Exchange Rates 

МССПС 4 Ефекти от про-
мените в обменните курсове 

МСС 21 Ефекти от проме-
ните в обменните курсове 

IPSAS 5 Borrowing 
Costs 

МССПС 5 Разходи по заеми МСС 23 Разходи по заеми 

IPSAS 6 Consolidated 
and Separate Financial 
Statements  
Заменен с: 
- IPSAS 34 Separate 
Financial Statements; 
- IPSAS 35 Consolidated 
Financial Statements 

МССПС 6 Консолидирани и 
индивидуални финансови 
отчети 
Заменен с: 
- МССПС 34 Индивидуални 
финансови отчети; 
- МССПС 35 Консолидирани 
финансови отчети 

МСС 27 Консолидирани и 
индивидуални финансови 
отчети 
С актуализирано наимено-
вание: 
- МСС 27 Индивидуални 
финансови отчети, 
и добавен нов стандарт: 
- МСФО 10 Консолидирани 
финансови отчети 

IPSAS 7 Investments in 
Associates  
Заменен с: 
IPSAS 36 Investments in 
Associates and Joint 
Ventures 

МССПС 7 Инвестиции в 
асоциирани предприятия  
Заменен с: 
МССПС 36 Инвестиции в 
асоциирани и съвместни 
предприятия 

МСС 28 Инвестиции в асо-
циирани предприятия 
С актуализирано наимено-
вание: 
МСС 28 Инвестиции в асо-
циирани предприятия и 
съвместни предприятия 

Продължение 
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1 2 3 
IPSAS 8 Interests in Joint 
Ventures 
Заменен с: 
IPSAS 37 Joint 
Arrangements 

МССПС 8 Дялове в съвмес-
тни предприятия (заменен) 
Заменен с: 
МССПС 37 Съвместни 
предприятия 

МСС 31 Дялове в съвмест-
ни предприятия 
Заменен с: 
МСФО 11 Съвместни 
предприятия 

IPSAS 9 Revenue from 
Exchange Transactions 

МССПС 9 Приходи от бор-
сови операции 

Няма аналогичен 
МСС/МСФО 

IPSAS 10 Financial 
Reporting in 
Hyperinflationary 
Economies 

МССПС 10 Финансово 
отчитане при свръхинфла-
ционни икономики 

МСС 29 Финансово отчи-
тане при свръхинфлацион-
ни икономики 
 

IPSAS 11 Construction 
Contracts 

МССПС 11 Договори за 
строителство 

МСС 11 Договори за стро-
ителство 

IPSAS 12 Inventories МССПС 12 Материални 
запаси 

МСС 2 Материални запаси 

IPSAS 13 Leases МССПС 13 Лизинг МСС 17 Лизинг (заменен 
от МСФО 16 Лизинг) 

IPSAS 14 Events After 
the Reporting Date 

МССПС 14 Събития след 
края на отчетния период 

МСС 10 Събития след края 
на отчетния период. 

IPSAS 15 Financial 
Instruments: Disclosure 
and Presentation 
Заменен с: 
- IPSAS 28 Financial 
Instruments: Presentation; 
- IPSAS 29 Financial 
Instruments: Recognition 
and Measurement; 
- IPSAS 30 Financial 
Instruments: Disclosures 

МССПС 15 Финансови 
инструменти: оповестяване 
и представяне 
Заменен с: 
- МССПС 28 Финансови 
инструменти: представя-
не; 
- МССПС 29 Финансови 
инструменти: признаване и 
оценяване; 
- МССПС 30 Финансови 
инструменти: оповестява-
не 

МСС 32 Финансови инст-
рументи: представяне 
МСФО 7 Финансови инст-
рументи: оповестяване 

IPSAS 16 Investment 
Property 

МССПС 16 Инвестиционни 
имоти 

МСС 40 Инвестиционни 
имоти 

IPSAS 17Property, Plant 
and Equipment 

МССПС 17 Имоти, машини 
и съоръжения 

МСС 16 Имоти, машини и 
съоръжения  

IPSAS 18 Segment 
Reporting 

МССПС 18 Отчитане по 
сегменти 

МСФО 8 Оперативни сег-
менти 

IPSAS 19 Provisions, 
Contingent Liabilities and 
Contingent Assets 

МССПС 19 Провизии, ус-
ловни активи и условни 
пасиви 

МСС 37 Провизии, услов-
ни пасиви и условни акти-
ви. 

IPSAS 20 Related Party 
Disclosures  

МССПС 20 Оповестяване 
на свързани лица 

МСС 24 Оповестяване на 
свързани лица 

IPSAS 21 Impairment of 
Non-Cash-Generating 
Assets 

МССПС 21 Обезценка на 
активи, негенериращи па-
рични средства 

Няма аналогичен 
МСС/МСФО 
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1 2 3 
IPSAS 8 Interests in Joint 
Ventures 
Заменен с: 
IPSAS 37 Joint 
Arrangements 

МССПС 8 Дялове в съвмес-
тни предприятия (заменен) 
Заменен с: 
МССПС 37 Съвместни 
предприятия 

МСС 31 Дялове в съвмест-
ни предприятия 
Заменен с: 
МСФО 11 Съвместни 
предприятия 

IPSAS 9 Revenue from 
Exchange Transactions 

МССПС 9 Приходи от бор-
сови операции 

Няма аналогичен 
МСС/МСФО 

IPSAS 10 Financial 
Reporting in 
Hyperinflationary 
Economies 

МССПС 10 Финансово 
отчитане при свръхинфла-
ционни икономики 

МСС 29 Финансово отчи-
тане при свръхинфлацион-
ни икономики 
 

IPSAS 11 Construction 
Contracts 

МССПС 11 Договори за 
строителство 

МСС 11 Договори за стро-
ителство 

IPSAS 12 Inventories МССПС 12 Материални 
запаси 

МСС 2 Материални запаси 

IPSAS 13 Leases МССПС 13 Лизинг МСС 17 Лизинг (заменен 
от МСФО 16 Лизинг) 

IPSAS 14 Events After 
the Reporting Date 

МССПС 14 Събития след 
края на отчетния период 

МСС 10 Събития след края 
на отчетния период. 

IPSAS 15 Financial 
Instruments: Disclosure 
and Presentation 
Заменен с: 
- IPSAS 28 Financial 
Instruments: Presentation; 
- IPSAS 29 Financial 
Instruments: Recognition 
and Measurement; 
- IPSAS 30 Financial 
Instruments: Disclosures 

МССПС 15 Финансови 
инструменти: оповестяване 
и представяне 
Заменен с: 
- МССПС 28 Финансови 
инструменти: представя-
не; 
- МССПС 29 Финансови 
инструменти: признаване и 
оценяване; 
- МССПС 30 Финансови 
инструменти: оповестява-
не 

МСС 32 Финансови инст-
рументи: представяне 
МСФО 7 Финансови инст-
рументи: оповестяване 

IPSAS 16 Investment 
Property 

МССПС 16 Инвестиционни 
имоти 

МСС 40 Инвестиционни 
имоти 

IPSAS 17Property, Plant 
and Equipment 

МССПС 17 Имоти, машини 
и съоръжения 

МСС 16 Имоти, машини и 
съоръжения  

IPSAS 18 Segment 
Reporting 

МССПС 18 Отчитане по 
сегменти 

МСФО 8 Оперативни сег-
менти 

IPSAS 19 Provisions, 
Contingent Liabilities and 
Contingent Assets 

МССПС 19 Провизии, ус-
ловни активи и условни 
пасиви 

МСС 37 Провизии, услов-
ни пасиви и условни акти-
ви. 

IPSAS 20 Related Party 
Disclosures  

МССПС 20 Оповестяване 
на свързани лица 

МСС 24 Оповестяване на 
свързани лица 

IPSAS 21 Impairment of 
Non-Cash-Generating 
Assets 

МССПС 21 Обезценка на 
активи, негенериращи па-
рични средства 

Няма аналогичен 
МСС/МСФО 
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Продължение 

1 2 3 
IPSAS 22 Disclosure of 
Financial Information About 
the General Government 
Sector 

МССПС 22 Оповестяване на 
информация за сектор „Дър-
жавно управление― 

Няма аналогичен 
МСС/МСФО 

IPSAS 23 Revenue 
from Non-Exchange 
Transactions (Taxes and 
Transfers) 

МССПС 23 Приходи от не-
борсови операции (Данъчни 
приходи и трансфери) 

Няма аналогичен 
МСС/МСФО 

IPSAS 24 Presentation of 
Budget Information in 
Financial Statements 

МССПС 24 Предоставяне на 
бюджетна информация във 
финансовите отчети 

Няма аналогичен 
МСС/МСФО 

IPSAS 25 Employee 
Benefits  
Заменен с: 
IPSAS 39Employee Benefits 

МССПС 25 Доходи на наети 
лица  
Заменен с: 
МССПС 39 Доходи на наети 
лица 

МСС 19 Доходи на 
наети лица 

IPSAS 26 Impairment of 
Cash-Generating Assets 

МССПС 26 Обезценка на 
активи генериращи парични 
потоци 

МСС 36 Обезценка на 
активи 

IPSAS 27Agriculture МССПС 27 Земеделие МСС 41 Земеделие 
IPSAS 28 Financial 
Instruments: Presentation 

МССПС 28 Финансови инст-
рументи: представяне 

МСС 32 Финансови 
инструменти: предста-
вяне 

IPSAS 29 Financial 
Instruments: Recognition 
and Measurement 

МССПС 29 Финансови инст-
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IPSAS 32 Service 
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Няма аналогичен 
МСС/МСФО 

IPSAS 33 First-time 
Adoption of Accrual Basis 
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Продължение 

1 2 3 
IPSAS 36 Investments in 
Associates and Joint 
Ventures 

МССПС 36 Инвестиции в 
асоциирани и съвместни 
предприятия 

МСС 28 Инвестиции в асо-
циирани предприятия и 
съвместни предприятия 

IPSAS 37 Joint 
Arrangements 

МССПС 37 Съвместни 
предприятия 

МСФО 11 Съвместни пред-
приятия 

IPSAS 38 Disclosure of 
Interests in Other Entities 

МССПС 38 Оповестяване 
на дялови участия в други 
предприятия 

МСФО 12 Оповестяване на 
дялови участия в други 
предприятия 

IPSAS 39Employee 
Benefits 

МССПС 39 Доходи на 
наети лица 

МСС 19 Доходи на наети 
лица 

IPSAS 40 Public Sector 
Combinations 

МССПС 40 Бизнес ком-
бинации в публичния 
сектор 

МСФО Бизнес комбинации 

IPSAS 41Financial 
Instruments 

МССПС 41 Финансови 
инструменти 

МСФО 9 Финансови инст-
рументи 

IPSAS 42Social Benefits МССПС 42 Социални 
придобивки 

Няма аналогичен 
МСС/МСФО 

Cash Basis IPSAS 
Financial Reporting Under 
Cash Basis of Accounting 

Финансово отчитане на 
касова основа 

Няма аналогичен 
МСС/МСФО 

Наименованието на български език е представено по лично мнение и разбиране на 
автора – проф. д-р Даниела Фесчиян, тъй като в България липсва официален превод на 
български език. 

 
Като извод от представения преглед на съществуващите към нас-

тоящия момент МССПС изразяваме категорична позиция за предимс-
твата от прилагането на тези стандарти. 

Неоспорим факт е, че финансовите отчети, изготвени в съответс-
твие с МССПС са с високо качество, надеждност, сравнимост, проз-
рачност и публичност. Това повишава авторитета на страните при-
лагащи МССПС или възприели техните принципи и правила при разра-
ботването на НСС. Повишава и доверието на данъкоплатците и меж-
дународните правителствени и неправителствени организации. По-
добрява се и информационната база за финансово управление на предп-
риятията от публичния сектор и се доближават изискванията за 
публичния и стопанския сектор. 

 
Заключение 
В резултат на извършеното изследване се стига до заключението, че към 

настоящия момент МССПС са единственият международно признат набор 
от счетоводни стандарти за публичния сектор. Те са създадени на основата 
на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), които се 
прилагат от предприятията от частния сектор. С прилагането на МССПС 
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ще се елиминират редица различия в счетоводството на предприятията от 
публичния и частния сектор. С приемането на МССПС счетоводството в 
нашата страна ще трябва да премине към пълно спазване на принципа на 
текущото начисляване. Счетоводното отчитане при спазване на принципа 
на текущото начисляване е единствената общоприета информационна сис-
тема, с която се придобива пълна и надеждна представа за финансовото и 
икономическо състояние и резултатите на дадена държава. Счетоводното 
отчитане с текущо начисляване представлява отразяване на стопанските 
операции при създаване, преобразуване или загуба на икономическа стой-
ност или при възникване, трансформиране или отмяна на вземания и за-
дължения. За разлика от отчитането на касова основа, което отразява опе-
рациите в момента на получаване или плащане на сумата. Счетоводното 
отчитане при спазването на принципа на текущо начисляване е икономи-
чески по-обосновано от това на касова основа. Преминаването към 
МССПС и пълното прилагане на принципа на текущо начисляване ще оси-
гури адекватност на националната счетоводна рамка в процеса на хармони-
зация и интегриране на България в ЕС. Тази иновация на счетоводната сис-
тема ще редуцира възможността за манипулиране на финансовите данни, 
което позволява касовата основа (например: плащането може да бъде пре-
несено напред във времето или отложено, за да бъде отразено в период, из-
бран от субекта в публичния сектор). Текущото начисляване обаче няма за 
цел да премахне или да замени отчитането на касова основа, за целите на 
бюджетирането и бюджетния контрол. 

Стандартизацията на счетоводството и стриктното спазване на принци-
па на текущо начисляване на всички нива на държавно управление в Бъл-
гария ще доведе до значими ползи за управлението на публичния сектор. 
Стандартизирано счетоводно отчитане на база текущо начисляване в пред-
приятията от публичния сектор ще подобри ефективността и ефикасността 
на публичната администрация и ще улесни контрола върху резултатите на 
бюджетните предприятия. Така ще се подобри цялостният мениджмънт и 
контролът на ефективността и ефикасността в публичния сектор. Едновре-
менно с това ще се постигне прозрачност, висока управленска отговорност 
и съпоставимост на финансовите отчети в публичния сектор. Това е пред-
поставка за повишаване на ефикасността и ефективността на публичното 
одитиране. 

Приемането на принципите и постановките на Международните счето-
водни стандарти за публичния сектор ще създаде предпоставки за цялостно 
повишаване на качеството на управлението в публичния сектор. На макро-
икономическо равнище счетоводната стандартизация в публичния сектор 
ще гарантира своевременни и надеждни финансови и фискални данни и 
възможност за пълна съпоставимост на финансовите отчети. Със стандар-
тизацията на счетоводството в публичния сектор могат да се създадат доб-
ри условия за изпълнението на много от принципите, залегнали в Директи-
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вата за бюджетните рамки на EС (Directive 2011/85/EU), като например по-
голямата прозрачност и отговорност на публичния сектор, както и по-
надеждните, навременни и съпоставими фискални и статистически данни. 
Постигането на тези цели изисква иновативен подход за изграждане на 
стандартизирана и адаптирана към новите европейски изисквания счето-
водна система в публичния сектор. 

 
Библиография 
 
Научни изследвания: 
Фесчиян, Д., Андасарова, Р. 2019 (a). Модел за счетоводно отчитане на 

обезценката на активи, негенериращи парични потоци в предприятията от 
публичния сектор. Колективна монография на тема „Икономиката на Бъл-
гария и Европейския съюз в дигиталния свят―, Издателски комплекс-
УНСС, София, с.198-204. 

(Feschiyan, D., Andasarova, R., 2019 (a). Model za schetovodno otchitane na 
obeztsenkata na aktivi, negenerirashti parichni pototsi v predpriyatiyata ot 
publichniya sektor. Kolektivna monografiya na tema „Ikonomikata na Bulgaria i 
Evropeiskiya sayuz v digitalniya sviyat―, Izdatelski kompleks-UNSS, Sofia, s. 
198-204). 

Фесчиян, Д., Андасарова, Р., 2019 (b). Необходимостта от законова рег-
ламентация на подхода за прилагане на МСС като задължителна счетовод-
на база за финансовите отчети на банките в България. София, електронно 
списание ИДЕС, бр.1. [online] https://www.ides.bg/media/1660/01-2019-
dfeschiyan.pdf 

(Feschiyan, D., Andasarova, R., 2019 (b). Neobhodimost ot zakonova 
reglamentatsiya na podhoda za prilagane na MSS kato zadalzhitelna 
schetovodna baza za finansovite otcheti na bankite v Bulgaria. Sofia, elektronno 
spisanie na IDES, br. 1). [online] https://www.ides.bg/media/1660/01-2019-
dfeschiyan.pdf). 

Фесчиян, Д., Андасарова, Р., Досев, Хр., Георгиева, А., Цветкова, Л., 
2018. Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия. Го-
дишно приключване без пропуски и грешки. София, Резон-България. 

(Feschiyan, D., Andasarova, R., Dosev, Hr., Georgieva, A., Tsvetkova, L., 
2018, Godishno schetovodno priklyuchvane v byudchetnite predpriyatiya. 
Godishno priklyuchvane bez propuski i greshki. Sofia, Rezon-Bulgaria). 

Фесчиян, Д., 2018, Стандартизация на счетоводството и модели за отчи-
тане на дълготрайните материални активи в публичния сектор. Трето пре-
работено и допълнено издание. Издателски комплекс – УНСС, София. 

(Feschiyan, D, 2018. Standartizatsiya na schetovodstvoto i modeli za 
otchitane na dalgotraynite materialni aktivi v publichniya sektor. Izdatelski 
kompleks – UNSS, Sofia). 



Сборник с доклади 43Сборник с доклади 

42 

вата за бюджетните рамки на EС (Directive 2011/85/EU), като например по-
голямата прозрачност и отговорност на публичния сектор, както и по-
надеждните, навременни и съпоставими фискални и статистически данни. 
Постигането на тези цели изисква иновативен подход за изграждане на 
стандартизирана и адаптирана към новите европейски изисквания счето-
водна система в публичния сектор. 

 
Библиография 
 
Научни изследвания: 
Фесчиян, Д., Андасарова, Р. 2019 (a). Модел за счетоводно отчитане на 

обезценката на активи, негенериращи парични потоци в предприятията от 
публичния сектор. Колективна монография на тема „Икономиката на Бъл-
гария и Европейския съюз в дигиталния свят―, Издателски комплекс-
УНСС, София, с.198-204. 

(Feschiyan, D., Andasarova, R., 2019 (a). Model za schetovodno otchitane na 
obeztsenkata na aktivi, negenerirashti parichni pototsi v predpriyatiyata ot 
publichniya sektor. Kolektivna monografiya na tema „Ikonomikata na Bulgaria i 
Evropeiskiya sayuz v digitalniya sviyat―, Izdatelski kompleks-UNSS, Sofia, s. 
198-204). 

Фесчиян, Д., Андасарова, Р., 2019 (b). Необходимостта от законова рег-
ламентация на подхода за прилагане на МСС като задължителна счетовод-
на база за финансовите отчети на банките в България. София, електронно 
списание ИДЕС, бр.1. [online] https://www.ides.bg/media/1660/01-2019-
dfeschiyan.pdf 

(Feschiyan, D., Andasarova, R., 2019 (b). Neobhodimost ot zakonova 
reglamentatsiya na podhoda za prilagane na MSS kato zadalzhitelna 
schetovodna baza za finansovite otcheti na bankite v Bulgaria. Sofia, elektronno 
spisanie na IDES, br. 1). [online] https://www.ides.bg/media/1660/01-2019-
dfeschiyan.pdf). 

Фесчиян, Д., Андасарова, Р., Досев, Хр., Георгиева, А., Цветкова, Л., 
2018. Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия. Го-
дишно приключване без пропуски и грешки. София, Резон-България. 

(Feschiyan, D., Andasarova, R., Dosev, Hr., Georgieva, A., Tsvetkova, L., 
2018, Godishno schetovodno priklyuchvane v byudchetnite predpriyatiya. 
Godishno priklyuchvane bez propuski i greshki. Sofia, Rezon-Bulgaria). 

Фесчиян, Д., 2018, Стандартизация на счетоводството и модели за отчи-
тане на дълготрайните материални активи в публичния сектор. Трето пре-
работено и допълнено издание. Издателски комплекс – УНСС, София. 

(Feschiyan, D, 2018. Standartizatsiya na schetovodstvoto i modeli za 
otchitane na dalgotraynite materialni aktivi v publichniya sektor. Izdatelski 
kompleks – UNSS, Sofia). 

Приносите на счетоводството в икономическата наука 

 

43 

Фесчиян, Д, 2016 (a). За начисляването на амортизация на нефинансови-
те дълготрайни активи в предприятията от публичния сектор. София, елек-
тронно списание на ИДЕС, бр.4. [online] https://www.ides.bg/media/1381/04-
2016-daniela-feschian.pdf. 

(Feschiyan, D, 2016 (a), Za nachislyavaneto na amortizatsiya na 
nefinansovite dalgotrayni aktivi v predpriyatiyata ot publichniya sector. Sofia, 
elektronno spisanie na IDES, br. 4. [online] https://www.ides.bg/media/1381/04-
2016-daniela-feschian.pdf). 

Фесчиян, Д., 2016 (b). За необходимостта от адаптиране на финансовите 
отчети в публичния сектор към изискванията на МССПС. Сборник научни 
статии – Икономиката на България и Европейския съюз – конкурентоспо-
собност и иновации, София. 

(Feschiyan, D., 2016 (b). Za neobhodimostta ot adaptirane na finansovite 
otcheti v publichniya sektor kam iziskvaniyata na MSSPS. Sbornik nauchni 
dokladi – Ikonomikata na Bulgatia r Evropeyskiya saiuz – 
konkurentosposobnost i inovatsii, Sofia). 

Фесчиян, Д., 2015. Необходимост и перспективи в стандартизацията на 
счетоводството в публичния сектор. София, електронно списание на 
ИДЕС, бр.2. [online] https://www.ides.bg/media/1261/02-2015-daniela-
feschian.pdf 

(Feschiyan, D., 2015, Neobhodimost i perspektivi v standartizaciyata na 
schetovodstvoto v publichniya sector. Sofia, elektronno spisanie na IDES, br. 2. 
[online] https://www.ides.bg/media/1261/02-2015-daniela-feschian.pdf). 

Фесчиян, Д., 2014. За промените в новия сметкоплан на бюджетните ор-
ганизации, свързани с балансовото признаване на некапитализираните ак-
тиви. София, електронно списание на ИДЕС, бр. 2. [online] 
https://www.ides.bg/media/1281/02-2014-daniela-feschian.pdf. 

(Feschiyan. D., 2014, Za promenite v noviya smetkoplan na biudzhetnite 
organizatsii, svarzani s balansovoto priznavane na nekapitaliziranite aktivi. 
Sofia, elektronno spisanie na IDES, br. 2. [online] 
https://www.ides.bg/media/1281/02-2014-daniela-feschian.pdf.). 

Фесчиян, Д., 2013 (a). Международните счетоводни стандарти за пуб-
личния сектор и процесът на хармонизация на счетоводството в ЕС. Ико-
номически изследвания. София: ИИИ на БАН, бр.4., с.122-145. 

(Feschiyan, D., 2013 (a), Mezhdunarodnite schetovodni standarti za 
publichniya sektor i protsesat na harmonizatsiya na schetovodstvoto v ES. 
Ikonomicheski izsledvaniya. Sofia: III na BAN, br. 4, s. 122-145). 

Фесчиян, Д., 2013 (b). Европейска система от хармонизирани счетовод-
ни стандарти за публичния сектор (European System of Harmonized 
Accounting). Икономическа мисъл. София: ИИИ на БАН,Vol.4, 2 p.106-117. 

(Feschiyan, D., 2013 (b). Evropeyska sistema ot harmonizirani schetovodni 
standarti za publichniya sektor (European System of Harmonized Accounting). 
Ikonomicheska missal. Sofia: III na BAN, br. 4, s. 106-117). 



44 Приносите на счетоводството в икономическата наукаСборник с доклади 

44 

Фесчиян, Д., 2012. Отклонения от фундаменталните счетоводни прин-
ципи в счетоводната система на предприятията от публичния сектор. Юби-
лейна международна научна конференция 60 години ФСФ при УНСС, 
„Криза и икономически растеж―, София, с.168-176. 

(Feschiyan, D., 2012. Otkloneniya ot fundamentalnite schetovodni printsipi v 
schetovodnata sistema na predpriyatiyata ot publichniya sektor. Yubileyna 
mexhdunarodna nauchna konferentsiya 60 godini FSF pri UNSS, „Kriza i 
ikonomicheski rastezh―, Sofia, s. 167-176.) 

Feschiyan, D., 2013. A System of Indicators for Financial Analysis of the 
Municipal Real Property―.  Acta Universitatis Danubius, Romania,Vol.4, p. 402-415. 

Feschiyan, D., Andasarova, R, 2019. The Need for Adapting Financial 
Statements in the Public Sector in Bulgaria to the IPSAS Requirements. 5-th 
International Conference on Opportunities and Challenges in Management, 
Economics and Accounting 29-31 August, 2019, Berlin, Germany. 

Документи и нормативни актове: 
Закон за счетоводството, обн. ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 

г., посл. изм. и доп., бр.37 от 07.05.2019 г., в сила от 07.05.2019 г. 
(Zakon za schetovodstvoto, obn. DV, br. 95 ot 2015 g., v sila ot 01.01.2016 

g., posl. izm. i dop., br.37 ot 07.05.2019 g., v sila ot 07.05.2019 g.). 
Закон за публичните финанси,  обн. ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 

1.01.2014 г., посл. изм. и доп., бр. 43 от 7.06.2016 г. и бр. 91 от 14.11.2017 г. 
(Zakon za publichnite finansi, obn. DV, br. 15 ot 15.02.2013 g., v sila ot 

1.01.2014 g., posl. izm. i dop., br. 43 ot 7.06.2016 g. i br. 91 ot 14.11.2017 g.). 
Национални счетоводни стандарти, приети с ПМС №394 от 30 декември 

2015 г., обн. ДВ, бр.3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г. 
(Natsionalni schetovodni standarti, prieti s PMS №394 ot 30 dekemvri 2015 

g., obn. DV, br.3 ot 2016 g., v sila ot 01.01.2016 g.). 
Национални счетоводни стандарти, приети с ПМС №37 от 13 февруари 

2002 г.обн. ДВ, бр. 22 от 27 февруари 2002 г., в сила от 1 януари 2002 г. 
(Natsionalni schetovodni standarti, prieti s PMS №37 ot 13 fevruari 2002 

g.obn. DV, br. 22 ot 27 fevruari 2002 g., v sila ot 1 yanuari 2002 g.). 
Министерство на финансите (МФ), Указание ДДС №07/22.12.2017 г. 

Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети 
за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информа-
ция за 2017 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 
2017 г. на бюджетните организации. 

(Ministerstvo na finansite (MF), Ukazanie DDS № 07/22.12.2017 g. 
Godishnotot schetovodno priklyuchvane i predstavyane na godishnite otcheti za 
kasovoto izpalnenie, oborotnite vedomosti i druga otchetna informatsia za 2017 
g, kakto i publikuvane na godishnite finansovi otcheti za 2017 g. na 
byudzhetnite organizatsii). 



Сборник с доклади 45Сборник с доклади 

44 

Фесчиян, Д., 2012. Отклонения от фундаменталните счетоводни прин-
ципи в счетоводната система на предприятията от публичния сектор. Юби-
лейна международна научна конференция 60 години ФСФ при УНСС, 
„Криза и икономически растеж―, София, с.168-176. 

(Feschiyan, D., 2012. Otkloneniya ot fundamentalnite schetovodni printsipi v 
schetovodnata sistema na predpriyatiyata ot publichniya sektor. Yubileyna 
mexhdunarodna nauchna konferentsiya 60 godini FSF pri UNSS, „Kriza i 
ikonomicheski rastezh―, Sofia, s. 167-176.) 

Feschiyan, D., 2013. A System of Indicators for Financial Analysis of the 
Municipal Real Property―.  Acta Universitatis Danubius, Romania,Vol.4, p. 402-415. 

Feschiyan, D., Andasarova, R, 2019. The Need for Adapting Financial 
Statements in the Public Sector in Bulgaria to the IPSAS Requirements. 5-th 
International Conference on Opportunities and Challenges in Management, 
Economics and Accounting 29-31 August, 2019, Berlin, Germany. 

Документи и нормативни актове: 
Закон за счетоводството, обн. ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 

г., посл. изм. и доп., бр.37 от 07.05.2019 г., в сила от 07.05.2019 г. 
(Zakon za schetovodstvoto, obn. DV, br. 95 ot 2015 g., v sila ot 01.01.2016 

g., posl. izm. i dop., br.37 ot 07.05.2019 g., v sila ot 07.05.2019 g.). 
Закон за публичните финанси,  обн. ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 

1.01.2014 г., посл. изм. и доп., бр. 43 от 7.06.2016 г. и бр. 91 от 14.11.2017 г. 
(Zakon za publichnite finansi, obn. DV, br. 15 ot 15.02.2013 g., v sila ot 

1.01.2014 g., posl. izm. i dop., br. 43 ot 7.06.2016 g. i br. 91 ot 14.11.2017 g.). 
Национални счетоводни стандарти, приети с ПМС №394 от 30 декември 

2015 г., обн. ДВ, бр.3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г. 
(Natsionalni schetovodni standarti, prieti s PMS №394 ot 30 dekemvri 2015 

g., obn. DV, br.3 ot 2016 g., v sila ot 01.01.2016 g.). 
Национални счетоводни стандарти, приети с ПМС №37 от 13 февруари 

2002 г.обн. ДВ, бр. 22 от 27 февруари 2002 г., в сила от 1 януари 2002 г. 
(Natsionalni schetovodni standarti, prieti s PMS №37 ot 13 fevruari 2002 

g.obn. DV, br. 22 ot 27 fevruari 2002 g., v sila ot 1 yanuari 2002 g.). 
Министерство на финансите (МФ), Указание ДДС №07/22.12.2017 г. 

Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети 
за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информа-
ция за 2017 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 
2017 г. на бюджетните организации. 

(Ministerstvo na finansite (MF), Ukazanie DDS № 07/22.12.2017 g. 
Godishnotot schetovodno priklyuchvane i predstavyane na godishnite otcheti za 
kasovoto izpalnenie, oborotnite vedomosti i druga otchetna informatsia za 2017 
g, kakto i publikuvane na godishnite finansovi otcheti za 2017 g. na 
byudzhetnite organizatsii). 

Приносите на счетоводството в икономическата наука 

 

45 

Министерство на финансите (МФ), УК-2 от 05.06.2017 г. Относно при-
лагане на глава шеста „Публичност на финансовите отчети― от Закона за 
счетоводството. 

(Ministerstvo na finansite (MF), UK-2 ot 05.06.2017 g. Otnodno prilagane na 
glava shesta „Publichnost na finansovite otcheti― ot Zakona za schetovodstvoto). 

Министерство на финансите (МФ), Указание ДДС № 10/28.12.2017 г. 
Относно определяне на срокове за извършване на инвентаризация в бю-
джетните организации. 

(Ministerstvo na finansite (MF), Ukazanie DDS № 10/28.12.2017 g. Otnosno 
opredelyane na srokove za izvarshvane na inventarizatsiya v byudzhetnite 
organizatsii). 

Министерство на финансите (МФ), Указание ДДС № 08/22.12.2017 г. 
Относно Единната бюджетна класификация за 2018 г. и други въпроси. 

(Ministerstvo na finansite (MF), Ukazanie DDS № 08/22.12.2017 g. Otnosno 
Edinnata byudzhetna klasifikatsiya za 2018 g. i drugi vaprosi). 

Министерство на финансите (МФ), Указание ДДС № 05/30.09.2016 г. 
Относно начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи 
от бюджетните организации. 

(Ministerstvo na finansite (MF), Ukazanie DDS № 05/30.09.2019 g. Otnosno 
nachislyavane na amortizatsii na nefinansovi dalgotrayni aktivi ot byudzhetnite 
organizatsii). 

Министерство на финансите (МФ), Указание ДДС № 14/30.12.2013 г. 
Сметкоплан на бюджетните организации. 

(Ministerstvo na finansite (MF), Ukazanie DDS № 14/30.12.2013 g. 
Smetkoplan na byudzhetnite organizatsii). 

Министерство на финансите (МФ), Указание ДДС №20/14.12.2004 г. 
Относно прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджет-
ните предприятия. 

(Ministerstvo na finansite (MF), Ukazanie DDS № 20/14.12.2004 g. Otnosno 
prilaganeto na Natsionalnite schetovodni standarti ot byudzhetnite 
predpriyatiya). 

Министерство на финансите (МФ), 2003, Методическо ръководство по 
прилагане на СБП. 

(Ministerstvo na finansite (MF), 2003, Metodichesko rakovodstvo po 
prilagane na SBP). 

Council Directive 2011/85/EU of 8 November 2011 on requirements for 
budgetary frameworks of the Member States, OJ L 306. 

Regulation (EU) No 1606/2002 of the European Parliament and of the 
Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards. 

European Commission (ЕC), 2013. Report from the Commission to the 
Council and the European parliament „Towards implementing harmonised 
public sector accounting standards in Member States. The suitability of IPSAS 
for the Member States― COM(2013) 114 final, Brussels. Available from: 



46 Приносите на счетоводството в икономическата наукаСборник с доклади 

46 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0114:FIN:EN:PDF. 

 [Last accessed 13.08.2019]. 
European Commission (ЕC) Eurostat, 2012. Public consultation – 

Assessment of the suitability of the International Public Sector Accounting 
Standards for the Member States: Summary of responses, Luxembourg. 
Available from: (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-
/D4_2012). [Last accessed 03.08.2019]. 

European Commission (ЕC), 2011. Communication from the Commission to 
the E uropean parliament and the  Council „Towards robust quality management 
for European Statistics“, COM(2011) 211 final, Brussels. Available from: 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0211). [Last accessed 13.08.2019]. 

International Federation of Accountants (IFAC), 2012. Handbook of 
International Public Sector Accounting Pronouncements, UK. Available from: 
(https://www.ipsasb.org/publications-resources/2012-handbook-international-
public-sector-accounting-pronouncements).  

[Last accessed 23.09.2019]. 
International Federation of Accountants (IFAC), 2009. Mandate for Adoption 

of Global Standards, New York: Summary of responses, New York. Available 
from: https://www.ifac.org/news-events/2009-07/ifac-g20-accountancy-summit-
issues-renewed-mandate-adoption-global-standards. [Last accessed 01.05.2018]. 

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) Meeting, 
Lisbon, Portugal, September 24–27, 2019 Available from: 
(https://www.ipsasb.org/meetings/ipsasb-meeting-25). [Last accessed 
01.10.2019]. 

 



Сборник с доклади 47Сборник с доклади 

46 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0114:FIN:EN:PDF. 

 [Last accessed 13.08.2019]. 
European Commission (ЕC) Eurostat, 2012. Public consultation – 

Assessment of the suitability of the International Public Sector Accounting 
Standards for the Member States: Summary of responses, Luxembourg. 
Available from: (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-
/D4_2012). [Last accessed 03.08.2019]. 

European Commission (ЕC), 2011. Communication from the Commission to 
the E uropean parliament and the  Council „Towards robust quality management 
for European Statistics“, COM(2011) 211 final, Brussels. Available from: 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0211). [Last accessed 13.08.2019]. 

International Federation of Accountants (IFAC), 2012. Handbook of 
International Public Sector Accounting Pronouncements, UK. Available from: 
(https://www.ipsasb.org/publications-resources/2012-handbook-international-
public-sector-accounting-pronouncements).  

[Last accessed 23.09.2019]. 
International Federation of Accountants (IFAC), 2009. Mandate for Adoption 

of Global Standards, New York: Summary of responses, New York. Available 
from: https://www.ifac.org/news-events/2009-07/ifac-g20-accountancy-summit-
issues-renewed-mandate-adoption-global-standards. [Last accessed 01.05.2018]. 

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) Meeting, 
Lisbon, Portugal, September 24–27, 2019 Available from: 
(https://www.ipsasb.org/meetings/ipsasb-meeting-25). [Last accessed 
01.10.2019]. 

 

Приносите на счетоводството в икономическата наука 

 

47 

REGULATION AND STANDARDIZATION IN PUBLIC SECTOR 
ACCOUNTING SYSTEM 

Daniela Feschiyan  
 
Abstract: This paper analyzes the need for accounting standardization in 

public sector by fully applying the principle of Accrual Based Accounting. It 
also examines the discrepancy between public sector accounting system based 
on the cash flow principle (cash basis) and the accrual based principle in the 
process of budgetary surveillance in the EU. The dependence of statistical 
information at European level on quality of financial statements in the public 
sector and Eurostat's willingness to global harmonization of accounting 
standards, based on accrual principle, in the general government sector is 
analyzed. The prospects and effects of process of harmonization of public sector 
accounting also are presented. 

It concludes that accounting standardization and fully applying the accrual 
principle in Bulgarian public sector will bring significant benefits to public 
financial management. 

Keywords: accounting, public sector, Accrual Bassed Accounting.  
International Accounting Standards for the public sector, European accounting 
standards for the public sector 
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КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДНАТА 
ТЕОРИЯ – СЧЕТОВОДНИ ПРАВИЛА 

 
проф. д-р Снежана Башевa, д.е.с.1 

 
Резюме 
Към настоящия момент независимо, че понятието счетоводен принцип 

се с наложило в счетоводната теория и практика, все още  съществува съм-
нението относно същността на счетоводните правила, в това число кое на-
лага тяхното въвеждане и използване. Актуалността на проблема е обусло-
вена и от факта, че обикновено в счетоводната теория се заобикаля или се 
избягва изясняването на тяхната същност, а директно се преминава към из-
брояване на видовете счетоводни принципи. В тази статия се прави опит да 
се даде отговор на въпроса -какво представляват счетоводните правилата, 
защо се появяват, как се представят, и какво засягат. 

Ключови думи: счетоводни правила, счетоводни принципи, счетоводни 
концепции, счетоводни конвенции 

JEL: M 
 
Въведение 
В исторически план Лука Пачиоли първи в своята книга „Трактат за 

счетоводните сметки и записи― споменава прилагането на правила при во-
дене на счетоводните книги и счетоводните сметки. Правилата се разглеж-
дат от него като средство и необходимост за постигане на порядък . Пачи-
оли (2009) определя пет правила прилагани и до днес , а именно: единен 
паричен измерител; правило за историческата цена; принцип на двойнст-
веност; отчетен период и пълнота на отразяване на стопанските факти 
. Независимо, че Пачиоли не прави разлика между правила  и технология 
на отчетния процес, това е първия опит за дефиниране, на онези допуска-
ния, които биха съдействали за реализирането на целите на счетоводството 
,а именно  да обяснява икономическата природа и промените в стопанските 
процеси. Но най-голямото достойнство на неговия труд си остава изясня-
ването на същността и значението на двойното записване. 

 
1.Същност, роля и причини за възникване на счетоводните правила 
Създадената чрез счетоводството информация се отнася за определено 

предприятие и е  уместна е за нуждите на определени потребители. Докол-
кото чрез счетоводството не се извършва само регистрация на стопански 
операции, но и създаване на информация за търсене на закономерности, на 
причинно-следствени връзки,то е ограничено от определени правила. 

                                                           
1 Проф.Снежана Башева,д.е.с., ръководител катедра „Счетоводство и анализ― при УНСС 
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Правилата определят начина за признаване, оценяване и представяне на 
отчетните обекти във финансовите отчети. Те засягат както текущото сче-
товодно отчитане, чрез което се  създава  хронологична и систематична 
информация за протеклите стопански операции и тяхното влияние върху 
състоянието на отчетните обекти, така и процеса на съставяне и представя-
не на информацията във  финансовите отчети. В този смисъл може да се 
каже , че прилагането на определени правила не се ограничава само до по-
лучаването на система от обобщаващи показатели, чийто носител е годиш-
ния финансов отчет, а правила се прилагат на всеки един стадии от отчет-
ния процес. Англо-саксонската счетоводна теория не дефинира понятието 
отчетен процес, а отчитане (reporting ), което се свързва само с представяне 
на информацията във финансовите отчети, поради което се създава впечат-
ление, че правилата са приложими само и единствено до представянето на 
информацията в отчетите. Анализирането на същността на приложимите 
правила в счетоводството опровергава това схващане (Башева, 2010). От 
друга страна тези правила не могат да не важат и за текущото счетоводно 
отчитане, тъй като в обратен случай няма да се постигне съответствие с 
финансовия отчет, доколкото текущото отчитане предхожда неговото със-
тавяне. 

Счетоводните правилата имат многоаспектна роля и проявление. От ед-
на страна посредством тях  се постига съпоставимост на счетоводната ин-
формацията  между отделните отчетни периоди и се осъществява  комуни-
кация на тази информация от счетоводството към нейните потребители. От 
друга страна правилата  ограничават управленците да упражняват техните 
собствени предпочитания. Чрез тях се ограничава свободният избор между 
алтернативните начини на създаване и представяне на резултатите от дей-
ността и финансовото състояние на дружеството. Оттук  правилата са ос-
нова и условие за правдоподобност. Последната се намалява, когато потре-
бителите на такава информация виждат разнообразие от подходи, използ-
вани от счетоводителя за отразяване на подобни ситуации и имащи за пос-
ледица различни резултати и всички те претендират да бъдат истини. 

Исторически процесът за създаване на общи правила, като съзнателна и 
организирана дейност започва в САЩ след голямата депресия през 1938 г., 
когато се създават бордове или комитети от професионални счетоводители, 
които разработват и препоръчват общо приети счетоводни принципи. До 
тогава в САЩ няма публикувани правила за финансовите отчети. Очаквало 
се, че компаниите ще следват натрупани с опита и установени от тях пра-
вила, за да осигури приемлива картина на техния финансов статут (Larson 
1990). В теоретичен аспект появата на правилата е резултат от развитието 
на така нар. описателен подход в счетоводната теория. Описателният под-
ход представлява съвкупност от индуктивни разсъждения и включва фи-
нансово-счетоводни конвенции,счетоводните концепции и счетоводни 
процедури. Съгласно този подход финансово-счетоводните конвенции са 
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Правилата определят начина за признаване, оценяване и представяне на 
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съглашения между счетоводителите професионалисти относно правилата, 
които стоят в основата на създаването на финансовите отчети (Edwards 
1989). По-конкретно те определят правилата за признаване, оценяване (из-
мерване) и представяне на приходите, разходите, активите, пасивите и ка-
питала във финансовите отчети. Следователно счетоводните правила се 
свеждат до правила за признаване и оценяване на пет елемента – активи, 
пасиви, капитал, приходи и разходи. От една страна като определят прави-
лата за отчитане, счетоводните конвенции се свързват с корпуса на счето-
водната теория. От друга страна те, оказват влияние върху институтските 
среди, които оформят философията на счетоводството и влияят върху раз-
витието на счетоводната практика. 

През 1960 г. във Великобритания и САЩ се утвърждават няколко прио-
ритетни теории в счетоводството, относно измерването на дохода и оцен-
ката на активите. Дискусиите свързани с тези теории имат за резултат 
формиране на теоретични аргументи в полза на използването на възстано-
вителната стойност, концепцията за поддържането на капитала и чистата 
реализируема стойност. През тези периоди обаче, не се постига единоду-
шие по въпроса кой е най-добрият начин за измерване на печалбата. Дис-
кусията съществува и до наши дни. Този процес има обаче един положите-
лен факт – установява се статута на счетоводните концепции, счетовод-
ните конвенции и счетоводните процедури. 

Първоначално счетоводните концепции се използват за описване на съ-
бития, протекли в процеса на дейността и засягат основните понятия в сче-
товодството – активи, пасиви, капитал, приходи, разходи, печалба и сто-
панските факти(операции). Включването в тази група на стопанските фак-
ти (събития и явления) е обосновано, дотолкова доколкото те също се тре-
тират като обекти на счетоводството. Счетоводните конвенции от своя 
страна също заемат особено място в развитието на счетоводната теория. 
Причината за това, е че те оказват влияние върху  институтските среди, ко-
ито формират философията на счетоводството и влияят върху развитието 
на счетоводната практика. Полезността на счетоводните конвенции се съ-
държа в еднородността и сравнимостта на информацията, създавана от сче-
товодителите. Те нямат право да се опитват да задоволяват специфични 
информационни потребности на външните потребители, а информацията, 
която те осигуряват чрез счетоводството се определя от конвенциите. 

Най-напред в счетоводната теория са обособени две фундаментални и 
осем процедурни конвенции (Башева 1991). Фундаменталните конвенции 
се отнасят до характера на счетоводната информация. Те са : конвенция за 
отчетната единица (entity convention) и конвенция за паричния измерител 
(money measurement). Първата посочва, че счетоводната информация е 
свързана само с дейността на предприятието. Втората конвенция огранича-
ва представянето на тази дейност само до онези нейни страни, които могат 
да получат парично изражение. Процедурните конвенции оказват влияние 
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върху начина, по който счетоводната информация се събира, обработва и 
представя във финансовите отчети. Те се отличават с голямо си многообра-
зие. Те биват осем вида, всяка от които има точно определена цел. Конвен-
цията за функциониращото предприятие (going concern) определя необхо-
димостта от свързването на стойността на активите към бъдещата печалба, 
която е възможно да се получи от тях. С конвенцията за периода 
(convention of periodicity) се определя какъв период от време обхваща сче-
товодния баланс и отчета за дохода. Конвенцията за съпоставимост 
(convention of consistency) изисква уеднаквяване на счетоводните правила, 
които се прилагат от предприятията. Чрез конвенцията за начисляване 
(accrual) се прави разлика между получаването на парите и правото за тях-
ното получаване. Конвенцията за предпазливост ( convention of prudence) 
засяга социалната страна на счетоводната информация, отговорността коя-
то поемат счетоводните работници, осигурявайки тази информация. Кон-
венцията за сравнимост (matching convention) определя начина за сравня-
ване на приходите с разходите за тяхното получаване. Съгласно конвенци-
ята за стойността (cost convention) стойността на активите се определя от 
разходите за тяхното придобиване. С нея е свързана и конвенцията за реа-
лизация (realization), според която стойността на активите се определя от 
сделките, които са били необходими за тяхното придобиване и всяка про-
мяна в тяхната стойност може да бъде свързана или с продажбата , или с 
ликвидацията на активите. 

Както бе посочено по-горе първоначално счетоводните концепции се 
използват за описване на събитията, протекли в дейността на предприятие-
то и включват активи, задължения, капитал, приходи, разходи, печалба и 
стопански операции т.е самите  концепции се свеждат до формулиране на 
дефиниции (определения). Постепенно с развитието на счетоводната тео-
рия една част от финансово-счетоводните конвенции  се заменя с термина 
счетоводни принципи, а друга част с термина качествени характеристики 
на счетоводната информация. Башева (1991) поддържа тезата, че посте-
пенно счетоводните концепции  придобиват друг смисъл, а тяхното старо 
съдържание се трансформира в елементи на отчетите. 

Исторически най-напред в счетоводната теория са се наложили два тер-
мина – термина конвенции (намерил по-широко използване във Великобри-
тания и нейните бивши колонии) и термина концепции (използван в САЩ). 
Използването на термина конвенция , вместо термина концепция във Ве-
ликобритания се прави с цел да се подчертае факта, че правилата прилага-
ни в счетоводството са дело на съглашения между счетоводителите, че съ-
щите са дело на консенсус. При използването на  термина концепция в 
САЩ се набляга на факта, че отделните правила са система от възгледи, 
възприети от практикуващите счетоводители, за да ги ръководят при за-
писването и представянето на финансовата информация в отчетите. 
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ното получаване. Конвенцията за предпазливост ( convention of prudence) 
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Както бе посочено по-горе първоначално счетоводните концепции се 
използват за описване на събитията, протекли в дейността на предприятие-
то и включват активи, задължения, капитал, приходи, разходи, печалба и 
стопански операции т.е самите  концепции се свеждат до формулиране на 
дефиниции (определения). Постепенно с развитието на счетоводната тео-
рия една част от финансово-счетоводните конвенции  се заменя с термина 
счетоводни принципи, а друга част с термина качествени характеристики 
на счетоводната информация. Башева (1991) поддържа тезата, че посте-
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ликобритания се прави с цел да се подчертае факта, че правилата прилага-
ни в счетоводството са дело на съглашения между счетоводителите, че съ-
щите са дело на консенсус. При използването на  термина концепция в 
САЩ се набляга на факта, че отделните правила са система от възгледи, 
възприети от практикуващите счетоводители, за да ги ръководят при за-
писването и представянето на финансовата информация в отчетите. 
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След излизането на първите нормативни документи (закони и стандар-
ти) в света, регламентиращи счетоводната дейност понятията концепции и 
конвенции постепенно са изместени от понятието счетоводни принципи. С 
възприемането на понятието счетоводен принцип според нас се цели да се 
подчертае една важно обстоятелство, а именно че счетоводните правила 
имат силата на закон, на норма (регулатор). 

В специализираната литература отделни автори използват самостоятел-
но едно от трите понятия. Според Williamson (2002) съществуват дванаде-
сет счетоводни концепции, представляващи ръководство при създаване и 
представяне на финансовите отчети. Това са концепциите за: действащо 
предприятие; начисляване; постоянство; предпазливост;  обективност; 
двойно записване; отчетна единица; разходна концепция; паричен измери-
тел; същественост; реализация и стабилност на паричната единица. Според 
Wolk (1984) концепциите прилагани в счетоводството позволяват на пот-
ребителите на счетоводната информация от финансовите отчети да не пра-
вят допускания относно значението на цифрите в тези отчети. Wolk (1984) 
дефинира следните дванадесет счетоводни концепции: отчетна единица; 
паричен измерител; действащо предприятие; разходна концепция; двойнс-
твеност; обективност; отчетен период; консерватизъм; реализация; съпос-
тавимост; постоянство и същественост. 

Други автори, като например Orwel (2009) използват единствено поня-
тието конвенции. Той приема, че съществуват следните конвенции: за ис-
торическа цена; паричен измерител; отчетна единица; реализация; същест-
веност; действащо предприятие; постоянство; предпазливост и съпостави-
мост на приходи и разходи. 

Съществуват автори, които  едновременно използват и трите понятия- 
принципи ,концепции и конвенции. Според Hermanson (1989) в счетоводст-
вото се прилагат седем концепции (отчетна единица; действащо предприя-
тие; периодичност; паричен измерител; предимство на съдържание пред 
форма; постоянство и двойно записване), един основен счетоводен прин-
цип (двойно записване) и три конвенции (полза и разходи, консерватизъм и 
същественост). Hermanson (1989) посочва и пет допълнителни принципа, 
наречени  „major principles― – разходен принцип, принцип на съпостави-
мост на приходи и разходи, принцип за признаване на разходите и загуби-
те, принцип за пълно представяне и принцип на реализация. Така например 
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Някои автори дават приоритет на понятието счетоводен принцип, като 
по този начин подчертават неговата роля, в смисъл на изходно начало или 
основно положение. Например според Walter (1990) водещо трябва да бъ-
де  понятието счетоводен принцип, независимо че той отъждествява поня-
тията счетоводен принцип и концепция. За него счетоводните принципите 
са общи правила и те се отразяват също като стандарти, допускания, пос-
тулати и концепции. Walter (1990) определя десет счетоводни принципи: 
действащо предприятие, отчетен период, постоянство; разходен принцип; 
съпоставимост на приходи и разходи; реализация; пълно представяне; съ-
щественост, обективност и консерватизъм. 

Има автори, които едновременно наблягат на принципи и концепции. 
Подобно е схващането на Warren и Fess (1988) . Според тях счетоводство-
то използва структура от концепции и общо приети счетоводни принципи, 
които служат като ръководство при изготвяне на финансовите отчети. Са-
мите счетоводни принципи представляват най- добрите правила, основани 
на наблюдението и опита. Warren и Fess (1988) определят четири концеп-
ции- отчетна единица, постоянство, съпоставимост на приходи и разходи, 
обективност и пет счетоводни принципи – действащо предприятие, ста-
билност на паричната единица, паричен измерител, разходен принцип и 
същественост. Larson (1990) също използва понятията концепции и прин-
ципи. Той определя четири концепции (отчетна единица; действащо пред-
приятие; периодичност, стабилност на паричната единица) и осем принци-
па (предимство на съдържание пред форма, постоянство, разходен прин-
цип, реализация, пълно представяне, сравнимост, консерватизъм и същест-
веност). 

Други автори наблягат на обстоятелството, че правилата са дело на кон-
сенсус между счетоводителите професионалисти и оттук водещо трябва да 
бъде понятието конвенция. Например Lewis (1995) счита, че трябва да се 
прави разграничаване между конвенции и принципи. Според него към мо-
мента  съществуват конвенции, които погрешно се наричат принципи. За 
него самите конвенции се определят като правила. Следователно 
Lewis(1995) слага равенство между понятията концепции и конвенции. 
Самият той използва термина конвенция ,за да подчертае факта, че това са 
правила за счетоводна дейност, които счетоводителите са приели през го-
дините на развитие на счетоводната професия. Според Lewis(1995) в сче-
товодството се прилагат петнадесет конвенции: отчетна единица; действа-
що предприятие; периодичност; стабилност на паричната единица; паричен 
измерител; постоянство; съпоставимост на приходи и разходи; реализация;  
същественост; обективност; предпазливост; надеждност; текущо начисля-
ване; уместност и двойно записване. 

Има автори, които считат че водещо трябва да бъде понятието концеп-
ция. Според Antony (1996) концепцията е общата идея, а правилата се из-
ползват за  прилагането на една или друга концепцията, към определени 
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ситуации. Според него в счетоводството се прилагат единадесет концеп-
ции: отчетна единица; действащо предприятие; периодичност (отчетен пе-
риод); паричен измерител; реализация; сравнимост; консерватизъм; същес-
твеност; обективност; полезност и двойно записване. 

Може да се направи извода, че независимо от приоритета даван на по-
нятието счетоводни принципи в нормативните документи, в специализира-
ната счетоводна  литература е наложено използването  и на   трите понятия – 
счетоводни принципи, концепции и конвенции. Отделните автори незави-
симо, че дават приоритет на едно или друго понятие, влагат във всяко едно 
от тях един и същ смисъл, едно и също съдържание. 

 
2. Подходи при изследване на счетоводните принципи 
В теорията съществуват два основни подхода за разглеждане на счето-

водните принципи, което прави още по-сложна и комплексна материята за 
счетоводните правила. 

Първият подход се изгражда върху основата на спецификата на счето-
водния метод, като се изхожда  и  подчертава  неговата уникалност и инди-
видуалност. Оттук съществува един универсален счетоводен принцип, 
който почива върху концепцията за двойнственост. Ярък представител на 
този подход е Добрев (1946 ). Той използва понятието счетоводен прин-
цип, без да  формулира пряко какво е това счетоводен принцип. Интуитив-
но ние можем да достигнем до извода, че за него счетоводния принцип е 
трайното, постоянното, лежащо в основата и предопределящо техниката на 
счетоводство. Добрев (1946) отбелязва ,че счетоводството не е нищо друго 
освен едно непрекъснато двустранно изложение на вложения в предприя-
тието капитал по форма и произход. Като вземем предвид смисъла, който 
той влага в понятието счетоводен принцип можем да направим  извода ,че 
за него ролята на счетоводен принцип изпълнява баланса и по конкретно 
балансовото единство, което е единство между ценности, които притежава 
едно предприятие и на права върху тези ценности. 

Друг представител на този подход е Пергелов (2005). Особеното при 
него, е че той придава двуяко значение на счетоводния принцип, като го 
разглежда в широк и тесен смисъл. В тесен смисъл като основен принцип 
той обособява двойното записване, което в същото време разглежда и като 
способ на счетоводството. В широк смисъл според Пергелов (2005) прин-
ципа е основата за реализирането на счетоводното знание и оттук имаме 
следните принципи на счетоводство – непрекъсната наблюдаемост на ико-
номическите процеси, като средство за постигане на пълна и реална предс-
тава за действителността; принцип на причинността, според който чрез 
счетоводството се установяват какви изменения настъпват в активите и па-
сивите и на какво се дължат тези изменения; принцип на абстракцията и 
обобщението; принцип на съхранението, в счетоводството всички записва-
ния се правят при строго запазване на равенството, еквивалентността меж-
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ду сумите записани по дебита и кредита на сметките; принцип на симетри-
ята; принцип на конкретността и принцип на обективността. 

Вторият подход се базира на спецификата на счетоводството като ин-
формационна система, която идентифицира, измерва и комуникира иконо-
мическа информация до заинтересовани потребители. Този подход за разг-
леждане на счетоводните принципи към настоящия момент има превес при 
изграждането на цялата счетоводна нормативна база, включително и на 
международните счетоводни стандарти (МСС/МСФО). При него акцентът 
е поставен не толкова върху спецификата на счетоводството като средство 
за представяне на капитала по форма и произход, а преди всичко като 
средство за измерване стойността на предприятието. Вниманието се насоч-
ва, не към счетоводния метод, разгледан като единство от способи, които 
осигуряват единно, непрекъснато, взаимосвързано и обективно отражение 
на обектите на отчитане, а към счетоводството като информационна сис-
тема. Като система която отразява и оценява капитала, активите ,пасивите 
и измененията в тях към определен момент. Така пред счетоводството раз-
гледано като система, чиято основна  цел  е изследване (измерване) стой-
ността на предприятието възникват два основни проблема. Първият проб-
лем е свързан с признаването и измерването (оценката) на активите и паси-
вите а вторият с измерването на печалбата на дружеството. Оттук счето-
водните принципи се определят  като най – добрите ръководни правила ос-
новани на наблюдението и опита за достигане на желаните резултати 
(Most,1984). 

Следователно, счетоводните принципи според втория подход се възпри-
емат като ограничителни правила при признаването, измерването (оценя-
ването) и представянето на активите,пасивите, капитала, приходите и раз-
ходите на предприятието към определен момент. Те се определят като ос-
нова и условие за правдоподобност. Чрез тях се ограничава свободният из-
бор между алтернативните начини на създаване и представяне на резулта-
тите от дейността и финансовото състояние на дружеството. Разгледани 
като правила, счетоводните принципи еволюират с развитието на счето-
водната практика, опита на счетоводителите, университетските преподава-
тели, правителствените агенции и други заинтересовани групи.  

Дефинирането на счетоводните принципи като правила определя още 
една тяхна характерна черта, а именно, че те не са обект на неизменен за-
кон, а са основани на консенсус ( Kermit 1990). Установяването и развити-
ето на счетоводните принципи като правила обикновено се свързва  с про-
цеса на съставянето на финансовите отчети за външни заинтересовани пот-
ребителски групи. За разлика от принципите на естествените науки, те не 
произтичат и не могат да бъдат доказани от законите на природата. Не мо-
гат да се разглеждат като фундаментални истини и аксиоми, т.е нямат ста-
тута на природни закони. Счетоводните принципи се създават, развиват и 
премахват от определени за тази цел институции и зависят от техния авто-
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ритет (власт). Те се променят с промяната в условията на бизнеса и с про-
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Дискусионен остава въпроса за определянето на двойното записване ка-
то счетоводен принцип. 

Някои теоретици разглеждат  двойното записване като счетоводен 
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на двойнственото проявление на стойността. Дискусия съществува и при 
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В счетоводната теория съществуват две основни направления за изясня-
ване теоретичната същност на двойното записване- юридическо и икономи-
ческо и множество теории – философска, стопанска ,операционна и др. 
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Съгласно юридическото направление всяка стопанска операция се разг-
лежда като юридически акт, при който един субект получава, а друг дава, 
при което сумата на задължението е равна на сумата на вземането. Тази 
двойнственост се отразява по сметки, при което всяка сметка задължител-
но се персонифицира- например сметка „каса― – свързва с лицето касиер, 
който е отговорен за парите в касата; сметка „Продукция― свързва се с ли-
цето отговорно за продукцията и т.н. Оттук двойното записване се опреде-
ля като способ за отражение на взаимните права и задължения на субекти-
те. В отчетите трябва да се създаде информация за този ,който получава 
даден актив или право, за този който ги дава, както и причината за това. 

В икономическото направление се оформят две течения – аналитично и 
синтетично. Като аналитично има два клона (теории) разменна и философ-
ска, синтетичното е с три теории- балансова, стопанска и операционна. 
Според разменната теория, в основата на която стои трудовата теория на 
Маркс материалната основа на двойното записване е двойнствеността на 
икономическите процеси и отношения в стоковото производство. Тази 
двойнственост намира израз в няколко аспекта. Първо: в стоковото произ-
водство, за да се осъществи обмен трябва да има най-малко двама контра-
генти – единият продавач, а другият купувач на стоката. Второ: двойнстве-
ност е налице и в самата метаморфоза на стоките, при която се променя 
формата на стойността, от стокова в парична и обратно. Трето: двойнстве-
ност на продуктите на труда, доколкото същите имат потребителна и раз-
менна стойност. Приема се, че тази двойнственост на стоковото производс-
тво лежи в основата на двойното записване. Посредством двойното запис-
ване се отразява движението на потребителни стойности. Равенството 
между дебита и кредита се дължи на факта, че обменът се осъществява на 
основата на стойностно равенство, а именно при обмена различните видове 
стоки се приравняват към обществено необходим разход на труд. Недоста-
тък на тази теория, е че с нея не могат да бъдат обяснени всички случай на 
двойно записване. Например: възникналите загуби от стихийни бедствия, 
признаването на активи като репутация и др. 

Според философската теория основа на двойното записване са причин-
но-следствени връзки. Във всяка стопанска операция се обособяват причи-
на и следствие. Оттук чрез двойното записване при отразяване на стопанс-
ките операции се дебитира сметката ,която е „следствие―, а винаги се кре-
дитира сметката, която отразява причина. Поради голямото разнообразие 
на стопански операции, на практика не могат да бъдат формулирани пра-
вила за разкриване на причините и следствията от отделните стопански 
операции, а също така във всяка стопанска операция може да се тълкува 
причината и следствието различно, ето защо това направление има все по-
малко привърженици днес. В основата на синтетичното течение според ба-
лансовата теория стои балансовото равенство. Двойното записване заедно 
със системата на счетоводните сметки, се разглежда като средство за при-
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лагане на балансовото обобщаване при отразяване на отчетните обекти в 
динамика. 

Американската счетоводна теория се изгражда на предположението, 
че абсолютното балансово равенство (активи = собствен капитал + пасиви) 
е основа на двойното записване т.е всяка сделка винаги засяга две или по-
вече статии от балансовото равенство и изисква двойно записване, запис 
по две или повече сметки. При отсъствие на баланса отпада и необходи-
мостта от двойно записване. Според стопанската теория двойното запис-
ване е аналог на реалната действителност, на реално осъществени процеси, 
операции и отношения. Двойното записване е начин за представяне на 
обективните връзки между явленията . Посредством двойното записване 
всички сложни взаимовръзки от реалната действителност се показват в оп-
ростен вариант. Операционна теория обяснява двойното записване с харак-
тера на стопанската операция, която предизвиква взаимосвързани измене-
ния в състава на средствата и техните източници. Оттук двойното записва-
не е способ за взаимосвързано изразяване в системата на счетоводните 
сметки на измененията в стопанските средства и техните източници, пре-
дизвикани от извършените стопански операции, чрез което се получава 
информация за взаимните връзки и зависимости между явленията. Настъ-
пилите изменения, в резултат на стопанските операции не могат да бъдат 
отразени непосредствено чрез балансовото обобщаване, тъй като е необхо-
димо след всяка операция да се съставя нов баланс. Ето защо отразяването 
на тези изменения става посредством системата на счетоводните сметки, 
като се прилага двойното записване. Доколкото балансовите изменения са 
равни по стойност и противоположни по характер, то в счетоводните смет-
ки тези изменения се отразяват с равен стойностен размер и то два пъти по 
дебита на една и по кредита на друга счетоводна сметка. 

От изложението дотук може да се направи извода, че двойното записва-
не, като способ за взаимосвързано изразяване в системата на счетоводните 
сметки на измененията в стопанските средства и техните източници, пре-
дизвикани от извършените стопански операции, не се основава на консен-
сус, а е израз на обективни закономерности. Той няма характер на допус-
кания ,за реализирането на определени идеи, нито е основа за  определяне-
то на стойността на предприятието, за измерването на неговите активи, па-
сиви и финансов резултат, какъвто характер и роля имат счетоводните 
принципи. 

 
Заключение 
Счетоводните правила  са отговор на потребността от осигуряването на 

тясна връзка от логически принципи във формата на система от отношения 
за оценяване и развитие на добре обоснована счетоводна практика. Мате-
риализират се чрез счетоводните стандарти и са средство за реализирането 
на определени идеи и допускания, които се използват при изготвянето и 
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представянето на финансовите отчети, приели формата на счетоводни 
принципи, счетоводни концепции, счетоводни конвенции. Счетоводните 
правила могат да бъдат разгледани  в широк и тесен смисъл. В широк сми-
съл  правилата могат да бъдат  определени като общо приети допускания, 
които се използват при изготвянето и представянето на финансовите отче-
ти. Тези правила са известни под наименованието концепции, принципи и 
конвенции. Следователно счетоводните принципи могат да бъдат опреде-
лени като общи правила и същите могат да бъдат отразени като постулати, 
концепции и конвенции. В тесен смисъл правилата могат да бъдат разгле-
дани  като инструмент за реализирането на концепциите, принципите и 
конвенциите. Следователно, ако концепцията е общата идея, то правилото 
е прилагане на концепцията към дадена ситуация, а стандартите са матери-
алните носители на концепциите. Концепциите, конвенциите и принципите 
са необходими за осъществяване на приемлива счетоводна практика. Спо-
ред нас използването на различни термини е резултат от стремежа да се 
създаде задоволителна, усъвършенствана концептуална рамка в счетовод-
ната теория. Усилията за създаване на завършено тяло на счетоводната те-
ория още е в процес, защото счетоводната теория се променя постоянно с 
промяната в бизнеса и в промяната на нуждите на потребителите на фи-
нансовите отчети. Към настоящия момент нито един борд, комитет или съ-
вет по счетоводство не е публикувал пълен списък на прилаганите  кон-
цепции, конвенции и счетоводни принципи и техните дефиниции. Незави-
симо от голямото разнообразие на дефинираните счетоводни принципи и 
липсата на единно становище  условно могат да бъдат обособени: счето-
водни правила свързани с признаване и оценяване на отчетните обекти; 
счетоводни правила свързани със счетоводните процедури по записване 
(регистриране ) на сделките, класифициране, обобщаване, съставяне на от-
чети и интерпретиране на отчетите; счетоводни правила свързани с предс-
тавянето на информацията в отчетите и с качествените характеристики на 
тази информация. 

 
Литература 
Башева, Сн., 1991. Финансово-счетоводни конвенции-същност, значе-

ние и класификация―,сп.Български счетоводител бр.3,стр.10-15 
(Basheva, Sn., 1991. Finansovo-schetovodni konventzi- susnost,znachenie I 

klasifikasia,Bulgarski schetovoditel ,№3,рр.10-15 ) 
Башева, Сн., 2010. Концептуални основи на стандартизацията в счето-

водството, ИК Стопанство, УНСС 
(Basheva, Sn., 2010. Kontzeptualni osnovi na stsndartizasiata v 

shetovodstvoto, IK Stopanstvo, UNSS) 
Добрев, Д., 1946 .Систематичен курс по счетоводство, ИК Стопанство, 

УНСС 



Сборник с доклади 63Сборник с доклади 

62 

представянето на финансовите отчети, приели формата на счетоводни 
принципи, счетоводни концепции, счетоводни конвенции. Счетоводните 
правила могат да бъдат разгледани  в широк и тесен смисъл. В широк сми-
съл  правилата могат да бъдат  определени като общо приети допускания, 
които се използват при изготвянето и представянето на финансовите отче-
ти. Тези правила са известни под наименованието концепции, принципи и 
конвенции. Следователно счетоводните принципи могат да бъдат опреде-
лени като общи правила и същите могат да бъдат отразени като постулати, 
концепции и конвенции. В тесен смисъл правилата могат да бъдат разгле-
дани  като инструмент за реализирането на концепциите, принципите и 
конвенциите. Следователно, ако концепцията е общата идея, то правилото 
е прилагане на концепцията към дадена ситуация, а стандартите са матери-
алните носители на концепциите. Концепциите, конвенциите и принципите 
са необходими за осъществяване на приемлива счетоводна практика. Спо-
ред нас използването на различни термини е резултат от стремежа да се 
създаде задоволителна, усъвършенствана концептуална рамка в счетовод-
ната теория. Усилията за създаване на завършено тяло на счетоводната те-
ория още е в процес, защото счетоводната теория се променя постоянно с 
промяната в бизнеса и в промяната на нуждите на потребителите на фи-
нансовите отчети. Към настоящия момент нито един борд, комитет или съ-
вет по счетоводство не е публикувал пълен списък на прилаганите  кон-
цепции, конвенции и счетоводни принципи и техните дефиниции. Незави-
симо от голямото разнообразие на дефинираните счетоводни принципи и 
липсата на единно становище  условно могат да бъдат обособени: счето-
водни правила свързани с признаване и оценяване на отчетните обекти; 
счетоводни правила свързани със счетоводните процедури по записване 
(регистриране ) на сделките, класифициране, обобщаване, съставяне на от-
чети и интерпретиране на отчетите; счетоводни правила свързани с предс-
тавянето на информацията в отчетите и с качествените характеристики на 
тази информация. 

 
Литература 
Башева, Сн., 1991. Финансово-счетоводни конвенции-същност, значе-

ние и класификация―,сп.Български счетоводител бр.3,стр.10-15 
(Basheva, Sn., 1991. Finansovo-schetovodni konventzi- susnost,znachenie I 

klasifikasia,Bulgarski schetovoditel ,№3,рр.10-15 ) 
Башева, Сн., 2010. Концептуални основи на стандартизацията в счето-

водството, ИК Стопанство, УНСС 
(Basheva, Sn., 2010. Kontzeptualni osnovi na stsndartizasiata v 

shetovodstvoto, IK Stopanstvo, UNSS) 
Добрев, Д., 1946 .Систематичен курс по счетоводство, ИК Стопанство, 

УНСС 

Приносите на счетоводството в икономическата наука 

 

63 

(Dobrev, D., 1946. Sistematichen kurs po shetovodstvo, IK Stopanstvo, 
UNSS) 

Пергелов, К., 2005. Счетоводството-исторически продукт на богато ем-
пирично и теоретично знание, С, ИК Стопанство, УНСС 

(Pergelov, K., 2005. Schetovodstvoto-istoricheski product na bogato 
emperichno I teoretichno znanie, IK Stopanstvo, UNSS) 

Трифонов, Т., 2004.Общометодологични и икономически основи на сче-
товодното познание, С ,ИК Стопанство, УНСС 

(Trifonov, T., 2004. Obstometodologicheski I ikonomicheski osnovi na 
schetovodnoto poznanie, IK Stopanstvo, UNSS) 

Antony, R., 1996. Accounting theory―,N.Y 
Edwards, J., 1989. Introduction to Accounting―, Routledge, London 
Kermit, L., 1990. Financial accounting, University of Texas 
Hermanson, R., 1989. Accounting principles, NY 
Larson, K., 1990.Fundamental Accounting principles, Texas, 
Lewis, B., 1995. Financial accounting, Texas  
Most, K.,1984. Accounting theory, Inc. Columbus 
Orwel, A., 2009. Basic accounting concepts, Ezine Articles 
Walter, В., 1990. Аccounting the basis for business decisions―, Sidney 
Warren, J. and Fess, A., 1988. Financial accounting, South-Western 

Publishing CO  
Williamson, D., 2002. Accounting concepts and conventions, Kent PC 
Wolk, H., 1984. A conceptual and institutional approach ,Kent Publishing 

Company 
Пачиоли, Л., 2009. Трактат о счетах и записях, Финансы и статистика, М. 
 



64 Приносите на счетоводството в икономическата наукаСборник с доклади 

64 

CONCEPTUAL BASICS OF ACCOUNTING THEORY – 
ACCOUNTING RULES 

 
Prof. Snejana Bacheva,Ph.D,CPA1 

 
Abstract: At present, although the concept of accounting is required in 

accounting theory and practice, there is still uncertainty about the substance of 
the accounting rules, including the need for their introduction and use. The 
timeliness of the problem is also due to the fact that accounting theory usually 
circumvents or avoids the clarification of their nature, but goes directly to the list 
of types of accounting principles. This article attempts to answer the question – 
what are the accounting rules, why they appear, how they are presented, and 
what they affect. 

Key words: accounting rules, accounting principles, accounting concepts, 
accounting conventions 

 
JEL:M 
 
 

                                                           
1 prof. Snejana Bacheva,Ph.D.CPA, Head of Department of Accounting and Analysis at the 
University of National and World Economy 



Сборник с доклади 65Сборник с доклади 

64 

CONCEPTUAL BASICS OF ACCOUNTING THEORY – 
ACCOUNTING RULES 

 
Prof. Snejana Bacheva,Ph.D,CPA1 

 
Abstract: At present, although the concept of accounting is required in 

accounting theory and practice, there is still uncertainty about the substance of 
the accounting rules, including the need for their introduction and use. The 
timeliness of the problem is also due to the fact that accounting theory usually 
circumvents or avoids the clarification of their nature, but goes directly to the list 
of types of accounting principles. This article attempts to answer the question – 
what are the accounting rules, why they appear, how they are presented, and 
what they affect. 

Key words: accounting rules, accounting principles, accounting concepts, 
accounting conventions 

 
JEL:M 
 
 

                                                           
1 prof. Snejana Bacheva,Ph.D.CPA, Head of Department of Accounting and Analysis at the 
University of National and World Economy 

 

65 

КАЧЕСТВО НА АКТИВИТЕ И РЕГУЛАТОРЕН 
КАПИТАЛ – НОВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 
ПРЕД БАНКОВИЯ МЕНИДЖМЪНТ 

 
проф. д-р Даниела Фесчиян 

гл. ас. д-р Радка Андасарова** 

 
Резюме: През последните години банките в ЕС са изправени пред пре-

дизвикателството за прилагане на по-строги надзорни изисквания, от ед-
на страна, и от друга – адаптиране към нововъведенията в счетоводното 
законодателство в контекста на задължителното прилагане на МСФО 9 
Финансови инструменти. В настоящия доклад се представят основните 
резултати и изводи от теоретико – методологично изследване на ефекта 
от първоначалното въвеждане на МСФО 9 Финансови инструменти вър-
ху банковия регулаторен капитал. Комплицирането на нормативната ре-
гулация за целите на надзора и отчетността поставя редица трудности 
и въпроси пред банките. Стига се до заключението, че е необходимо на-
деждно и навременно оценяване на евентуалното отрицателно въздейст-
вие върху нивата на регулаторния капитал вследствие от въвеждането 
на новия стандартизиран модел за обезценка. Тези въпроси придобиват 
още по-голямо значение в България като отворена европейска икономика, 
с цел създаване на благоприятни условия за стабилна финансова и банкова 
система. 

Ключови думи: финансови активи, счетоводни стандарти, очаквани 
кредитни загуби, капитал от първи ред 

JEL класификация: M41, M48, G21 
 
Въведение 
През последните години банките в ЕС са изправени пред предизвика-

телството за прилагане на по-строги надзорни изисквания, от една страна, 
и от друга – адаптиране към нововъведенията в счетоводното законодател-
ство в контекста на задължителното прилагане на МСФО 9 Финансови ин-
струменти. Съвременните изисквания за управление на кредитния риск на 
двете водещи институции – Базелския комитет за банков надзор и Съвета 
по международни счетоводни стандарти, намират израз в: (а) прилагане на 
нови правила за признаване на обезценки за кредитни загуби и (б) задъл-
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бочено анализиране на формираните по реда на счетоводните стандарти 
обезценки за целите на банковия надзор – в качеството им на допълните-
лен капиталов буфер. Най-важната част от анализа е разкриването на адек-
ватността на обезценките (степента на тяхната достатъчност) съобразно рис-
ковия профил на съответната банка. Всяко съмнение за недостатъчност на 
обезценките е риск за потенциална ерозия на капитала (Фесчиян, 2005). 

Потвърждава се хипотезата, че „подходът на очакваната загуба―, зало-
жен в действащия МСФО 9, ще доведе до нарастване размера на обезцен-
ките, в сравнение с подхода „претърпяна загуба―, заложен в отменения 
МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване (Андасорава, 
2015). От друга страна обаче, признаването на очаквани кредитни загуби 
(Еxpected Credit Losses – ECL) на практика може да увеличи нестабилност-
та на банковия регулаторен капитал, рефлектирайки върху влошаване на 
показателя за капиталова адекватност и до неизпълнение на по-строгите 
капиталови изисквания на Базелския комитет по банков надзор. За опреде-
ляне регулаторния капитал на банките значение има системата на счето-
водната отчетност. Анализът на капиталовата адекватност на банките по 
счетоводни данни, с цел рейтингуване от надзорните органи, е ефективен, 
вътрешен надзорен механизъм, съдействащ за своевременното идентифи-
циране на рискове в банковата дейност (Фесчиян, 2005). 

В края на 2017 г. Европейският парламент и Съветът на ЕС предприеха 
допълнителни мерки за преодоляване на евентуалното негативно счето-
водното въздействие на корекциите в обезценките (провизиите) за 
кредитен риск, определени по реда на МСФО 9, спрямо равнището на 
банковия регулаторен капитал (Регламент (ЕС) 2017/2395). Документът 
регламентира възможност за постепенно (поетапно) въвеждане на раз-
поредбите на МСФО 91, т.е. признаване на част от счетоводните обезцен-
ки за очакваните кредитни загуби в намаление на базовия собствен капитал 
от първи ред. Последващо, размерът на провизиите следва да намалява с 
времето до нула до момента на пълното въвеждане на МСФО 9. Прилага-
нето на преходния режим от банките е правилният път към ограничаване 
на негативното въздействие върху банковия регулаторен капитал вследст-
вие на счетоводното признаване на обезценки за кредитен риск. 

 
Исторически преглед на регулацията за нов счетоводен модел за 

признаване на обезценки за кредитни загуби 
Съществена особеност на банковата счетоводна система е голямата обх-

ватност на информационните потоци, произтичащи от многобройните 
обекти на отчитане. Тези многобройни информационни потоци могат да 
бъдат обхванати и точно и вярно отразени и анализирани само, ако се въз-

                                                           
1 Преходният период включва максимална продължителност – 5 г., считано от първия 
ден на прилагане на МСФО 9. 
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приеме определен начин на възникване, подреждане и обработка на счето-
водната информация. Това налага нейното стандартизиране (Фесчиян, 
2005). Международните счетоводни стандарти (МСС), приети от Съвета по 
Международни счетоводни стандарти, са задължителна счетоводна база за 
консолидираните финансови отчети на дружествата, чиито прехвърлими 
ценни книжа са допуснати за търговия на регулиран пазар в държава – 
членка на ЕС. На държавите членки бе дадена възможност да разрешат та-
зи счетоводна рамка да се прилага и за годишните финансови отчети на 
непублично търгуваните дружества (Регламент (EO) № 1606/2002 г.). Бан-
ките в България прилагат МСС като задължителна счетоводна база от на-
чалото на 2003 г. С приетите изменения и допълнения на Закона за счето-
водството през месец ноември 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., банките (ко-
ито могат да бъдат и непублично търгувани дружества) се изключиха от 
обхвата на задължително прилагане на МСС (Фесчиян и др., 2019). Несъг-
ласуваността между работата по приемането на последния Закон за счето-
водството в крайна сметка доведе до липсата на законова регламентация за 
задължително прилагане на МСС от банките. С внесените изменения в 
преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване и 
преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници 
през месец май 2019 г., препращайки към Закона за счетоводството, зако-
нодателят възстанови прилагането на МСС като задължителна счетоводна 
база за финансовите отчети на банките. 

В исторически план разработването на МСФО 9 Финансови инстру-
менти е резултат от дългогодишната работа на Съвета по международни 
счетоводни стандарти (СМСС). През юли 2014 г. приключи процесът на 
окончателно публикуване на Стандарта,  одобрен и приет от Европейската 
комисия с Регламент 2016/2067 от 22 ноември 2016 г. Задължителното 
прилагане на стандарта във всички страни – членки на ЕС е в сила за от-
четните периоди започващи на или след 1 януари 2018 г. 

Приемането на МСФО 9 е израз на осъзнатата необходимост от укреп-
ване на финансовата стабилност на банките чрез своевременно признаване 
на загуби за кредитен риск (Volarevic и др., 2018).  Нововъведение в Стан-
дарта е изискването за признаване и оценяване на „очаквани кредитни за-
губи― в съществуващия кредитен портфейл на банките. Важно е да се от-
бележи, че задължителното прилагане на МСФО 9 е ключов фактор за из-
пълнение на действащите световни стандарти за капиталова адекватност и 
оценка на риска на кредитните институции (Базел 3), включващи Дирек-
тива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) 575/2013 г. Фундаменталният въп-
рос се корени във взаимовръзката между приложимата счетоводна 
рамка за признаване и оценяване на обезценки за очаквани кредитни за-
губи и тяхното надзорното третиране. 

През 2015 г. Базелският комитет по банков надзор разработи и публику-
ва насоки относно най-добрите практики и принципи за управление на 
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кредитния риск, свързани с въвеждането и прилагане на счетоводната 
рамка за отчитане на очаквани кредитни загуби (BIS, 2015). Документът 
следва да се разглежда като помощно ръководство за прилагане на МСФО 
9, допълвайки концепцията за сближаване и взаимодействие на стандарти-
те и критериите на Базелския комитет по банков надзор за ефективно уп-
равление на кредитния риск с приложимата счетоводна рамка. Уеднаквя-
ването на надзорните практики за управление на кредитния риск в ЕС 
изисква банките да се съобразяват с насоки, препоръки и изисквания прие-
ти и публикувани от Европейския банков орган (ЕБО). Така се стигна до 
приемането на насоките от ЕБО, основавайки се на документа публикуван 
от Базелския комитет по банков надзор през декември 2015 г. Насоките 
имат за цел да осигурят стабилни практики за управление на кредитния 
риск, свързани с прилагането на счетоводната рамка за отчитане на очак-
вани кредитни загуби (ЕБО, 2017). 

Значителни са усилията, които се полагат през последните години за 
хармонизиране на надзорната и финансовата отчетност в областта на бан-
ковото провизиране (обезценяване). През ноември 2016 г. ЕБО публикува 
доклад за резултатите от проведено анкетно проучване сред кредитните 
институции на територията на ЕС относно очакваните промени в регула-
торния капитал вследствие въвеждането на МСФО 9 Финансови инстру-
менти. Документът съдържа качествени и количествени оценки на въз-
действието на стандарта, което може да се обясни с желанието на ЕБО да 
насърчи работата на банките за последователно и качествено прилагане на 
стандарта (ЕБО, 2016). Конкретните количествени оценки се отнасят ос-
новно до въпросите свързани с обезценката на финансовите активи в кон-
текста на МСФО 91. Това е напълно обяснимо, като се има предвид, че те 
представляват ключов инструмент за ефективното управление на кредит-
ния риск в банките. 

През юли 2017 г. ЕБО публикува втори доклад за оценка на въздействи-
ето от прилагане на МСФО 9. Резултатите от извършеното проучване по-
казват известни различия в очакванията на банките относно размера на 
счетоводните обезценки и нивата на регулаторния капитал, в сравнение с 
първоначалните оценки на анкетираните кредитни институции. Прогнози-
раното увеличение на размера на провизиите е средно с около 13%, в срав-
нение с нивата на обезценките по реда на отменения МСС 39 Финансови 
инструменти: признаване и оценяване. Очакванията на анкетираните лица 
са за намаляване нивата на базов собствен капитал от първи ред средно с 
около 42 пункта. Специално внимание в доклада е отделено на взаимов-
ръзката между приложимия подход за оценка на кредитния риск и степента 

                                                           
1 Прогнозираното увеличаване на размера на провизиите е средно с около 18 %, в срав-
нение с нивата на обезценките по смисъла на отменения МСС 39 Финансови инструмен-
ти: признаване и оценяване. Очакванията на респондентите са за намаляване нивата 
базовия собствен капитал от първи ред средно с около 59 пункта. 
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на въздействие на МСФО 9 върху регулаторния капитал на банките.  Нега-
тивният ефект от първоначалното прилагане на МСФО 9 върху капитало-
вите позиции е по-силно изразен за банките, прилагащи стандартизиран 
подход за оценка на кредитния риск, в сравнение с кредитните институции 
ориентирани към вътрешно-рейтингови модели (ЕБО, 2017). 

Третият доклад на ЕБО за предварителна оценка на ефекта от въвежда-
нето на МСФО 9 се базира на данните от надзорните отчети на банките на 
територията на ЕС (ЕБО, 2018). Внимателният преглед на данните от док-
лада показва, че първоначалните оценки на анкетираните лица относно от-
рицателното въздействие на счетоводния стандарт върху нивата на банко-
вия регулаторен капитал се потвърждават1. 

 
Счетоводна и регулаторна рамка за признаване на очаквани кре-

дитни загуби 
Въвеждането на стандартизираната рамка за отчитане на банките на те-

риторията на ЕС е аргумент, подчертаващ тенденцията за взаимното до-
пълване на международните счетоводни стандарти (МСС) с надзорните 
банкови регулации (Базел 3). Общата рамка за финансово отчитане 
(FINREP) се основава на Международните счетоводни стандарти. С прие-
мането на МСФО 9 Финансови инструменти от началото на 2018 г. се въз-
прие нов подход за класифициране на финансовите активи, като силно се 
акцентира върху съвременния модел за признаване на очаквани кредитни 
загуби. Въведената нова счетоводна рамка за признаване на обезценки 
за кредитен риск е ключов инструмент оказващ пряко влияние върху 
нивата на регулаторния капитал на банковата система.  

В най-общ план счетоводният модел за признаване на обезценки за 
очаквани кредитни загуби се доближава до регулаторната рамка за оценка 
на провизиите, необходими за обезпечаване на кредитния риск. По-
конкретно, моделите за изчисляване на очакваната кредитна загуба по сми-
съла на двете рамки – счетоводна и регулаторна, се базират на двата рис-
кови параметъра – вероятност от неизпълнение (PD) и загуба при неиз-
пълнение (LGD). МСФО 9 не представя конкретна дефиниця за „неизпъл-
нение―. В този смисъл за определяне величината на рисковия параметър 
банките могат да прилагат вътрешната си система за оценка на кредитния 
риск. Дефиницията за „неизпълнение― в рамките на третото капиталово 
споразумение – Базел 3, се базира на количествени и качествени индикато-
ри, подробно дефинирани в регламента (Novotny-Farkas, 2016). Различия в 
оценката на рисковите параметри възникват в зависимост от избора на 
приложим нормативен подход за оценка на кредитния риск – стандартизи-

                                                           
1 Данните от доклада показват увеличаване на размера на провизиите на кредитните 
институции средно с около 9 %, рефлектирайки върху намаляване нивата на базовия 
собствен капитал от първи ред с 51 пункта. 
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ран или вътрешнорейтингов подход. Стандартизираният подход изисква от 
банките да прилагат предварително определени рискови тегла за изчис-
ляване на рисковопретеглената стойност на експозициите. Обратно, при 
вътрешнорейтинговия продход банките използват собствени, вътрешно 
разработени оценки на параметрите PD и LGD при изчисляване на риско-
вопретеглените активи, предварително одобрени от надзорния орган на 
страната. Следователно, нормативните изисквания за оценка на очакваните 
кредитни загуби са с актуално значение за банките, прилагащи вътрешно-
рейтинговия подход за оценка на кредитния риск. За банките, прилагащи 
стандартизиран подход регулаторната рамка не налага конкретен модел за 
оценка на провизиите за кредитен риск. Следва да се отбележи фактът, че 
счетоводната рамка за признаване на очаквани кредитни загуби е прило-
жима за всички финансови активи, оценявани по амортизира стойност, не-
зависимо от използвания подход за оценка на кредитния риск за целите на 
надзора. 

Регулаторната рамка  за оценка на кредитните загуби в банките дефини-
ра понятието „очаквана загуба― като съотношението между размера на 
очакваната загуба по дадена експозиция при потенциално неизпълнение от 
контрагент в рамките на една година към остатъчните към момента на 
неизпълнението непогасени задължения. Приложимият счетоводен стан-
дарт в областта на банковото обезценяване на финансови активи (МСФО 9) 
съдържа идентични условия за признаване на очаквани кредитни загуби с 
времеви хоризонт – 12 месеца, при настъпили неизпълнения по даден фи-
нансов инструмент (първи етап от тристепенния процес за признаване на 
очаквани кредитни загуби). За разлика от насоките в регулаторната рамка – 
Регламент (ЕС) № 575/2013, счетоводната рамка – МСФО 9, допълва де-
финицията за признаване на очаквани кредитни загуби в рамките на 12 ме-
сеца, с изискването за признаване на очаквани загуби за цели срок за 
финансови активи с нарушено обслужване1 (втори етап от тристепенния 
процес за признаване на очаквани кредитни загуби). За финансовите ак-
тиви в неизпълнение (трети етап от тристепенния процес за признаване на 
очаквани кредитни загуби), очаквани кредитни загуби се признават както 
за целите на финансовата отчетност, така и за регулаторни цели. 

 
Връзката „счетоводни кредитни загуби – регулаторен капитал“ 
От анализа на проведени научни изследвания посветени на взаимовръз-

ката между кредитния процес и капиталовата адекватност се присъединя-
ваме към тезата, че „кредитният риск е елемент на счетоводната политика 
на банките― (Фесчиян, 2010). Адекватността на капитала е показател, който 
измерва степента на достатъчност на собствения банков капитал за покри-

                                                           
1 Финансови активи, за които е налице значително влошаване на кредитното качество 
след първоначалното признаване, без да са налице обективни доказателства за обезценка. 
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ване на рисковите активи, формирани в резултат на дейността. Структури-
рани съобразно степента на риска по тях, кредитите се включват в този 
рисков компонент с определени рискови коефициенти. Това е механизма, 
по който те могат да окажат негативно влияние върху капиталовата адек-
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загуби и (б) те отразяват потенциалните загуби от кредитен риск за група 
експозиции, за които понастоящем банката няма доказателства. Специ-
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фичните провизии не отговорят на критериите за включване в капи-
тала от втори ред, а с тях се намалява рисковопретеглената стой-
ност на експозицията при изчисляване на капиталовите изисквания1. 
Общите провизии повишават банковия регулаторен капитал (капиталовата 
база), чрез включването им в капитала от втори ред в размер до 1,25% от 
рисково претеглените активи, докато специфичните провизии подобряват 
капиталовите позиции на банките, намалявайки стойността на рисковите 
експозиции – в знаменателя на коефициента за капиталова адекватност. 

 
Заключение 
Счетоводните обезценки за кредитен риск по смисъла на МСФО 9 Фи-

нансови инструменти намират пряко отражение върху базовия собствен 
капитал от първи ред, рефлектирайки върху намаляване на капиталовата 
база на банките. Различията в нормативното третиране на счетоводните 
обезценки произтичат от приложимия подход за управление на кредитния 
риск. За банките прилагащи вътрешнорейтниговия подход недостигът на 
провизии  се отразява директно в намаление на базовия собствен капитал 
от първи ред и обратно, излишъкът над очакваните кредитни загуби  може 
да бъде добавен към капитала от втори ред. Следователно количественият 
ефект от въвеждане на МСФО 9 върху регулаторния капитал (собствения 
капитал) в рамките на вътрешнорейтинговия подход е свързан по-скоро с 
пренасочване на суми от капитала от първи ред към капитала от втори ред. 
Банките прилагащи стандартизиран подход за оценка на кредитния риск 
класифицират очакваните кредитни загуби по реда на МСФО 9 като спе-
цифични провизии за кредитен риск за целите на надзорното отчитане. 
Специфичните провизии не отговорят на критериите за включване в капи-
тала от втори ред, а с тях се намалява рисковопретеглената стойност на ек-
спозицията при изчисляване на капиталовите изисквания. Следователно, 
ефектът върху регулаторния капитал вследствие на първоначалното въ-
веждане на МСФО 9 е по-силно изразен за банките прилагащи стандарти-
зирания подход за оценка на кредитния риск, в сравнение с банките ориен-
тирани към вътрешнорейтинговите модели. В допълнение, въздействието 
от прилагането на МСФО 9 върху регулаторния капитал ще зависи и от на-
чина на тълкуване и прилагане на правилата за разграничаване между об-
щи и специфични провизии за кредитен риск в различните юрисдикции. 
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applying tighter supervisory requirements, on the one hand, and on the other, 
adapting to changes in accounting legislation in the context of the mandatory 
application of IFRS 9 Financial Instruments. The main results and conclusions 
of a theoretical-methodological and empirical study of the impact ant 
implementation of IFRS 9 to bank regulatory capital are presented. The 
complication of normative regulation for supervisory and reporting purposes 
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assessment of the potential impact on regulatory banking capital resulting from 
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КРЕАТИВНАТА ИКОНОМИКА  
И ГЕНЕРИРАНИТЕ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ  
В ПОЛЕТО НА КРЕАТИВНОТО СЧЕТОВОДСТВО 

 
проф. д-р Румяна Пожаревска 

 
Резюме 
Обект на изследване в доклада са нематериалните активи, генерирани 

от икономиката на знанията и опциите за тяхното представяне в ГФО. 
Анализирани са и са съпоставени теорията и практиката на традицион-
ното счетоводно представяне  и опциите, които предоставя креативно-
то счетоводство, разгледано в двата му аспекта:манипулация на инфор-
мацията и като инструмент за финансов и фискален инженеринг при за-
пазване духа на закона. В рамките на доклада не е възможно разглеждане 
на всички аспекти в детайли затова авторът се ограничава до тезисно 
представяне на основните резултати от своето проучване. 

Ключови думи: счетоводство, креативно счетоводство, нематериални 
активи, икономика на знанието, интелектуален капитал 

JEL М 40 
 
Увод 
Творческата или креативната икономика се разглежда през последните 

двадесет години като нов превод на устойчивото развитие. Тя обхваща 
икономически, социални и културни аспекти, които са свързани с техноло-
гии, интелектуална собственост и туризъм. На практика в повечето дефи-
ниции „икономиката на знанието― се идентифицира с „икономика, основа-
на на потенциала на интелектуалния капитал―.1 Като резултат от нейното 
развитие бяха генерирани и се генерират нови обекти и балансови активи, 
които са слабо познати или напълно непознати до средата на 20-ти век. 
Наблюдава се и друг интересен аспект, познати балансови активи придо-
биха ново значение и измерение. За много от международните и национал-
ни компании ресурсите с нематериален характер станаха доминираща част 
от балансовото число на техните активи. Класическата счетоводна теория 
не беше подготвена да даде пълен, ясен, бърз и адекватен отговор относно 
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Обект на изследване в доклада са нематериалните активи, генерирани 
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активи, икономика на знанието, интелектуален капитал 
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интелектуалните продукти, те не можеха да бъдат унифицирано приложе-
ни. Това проблемно поле благоприятства приложението на креативното 
счетоводство при признаване и представяне на нематериалните ресурси, 
като инструмент за подобряване на сметките или като превод на финансо-
вата креативност. Разбира се поле за реализация намериха и други аспекти 
от творческото счетоводство – незаконни действия и измами. 

Целта на научното изследване, представено в настоящия доклад, е да 
бъдат откроени положителните аспекти на креативното счетоводство при 
признаване и представяне на нематериалните активи. При нейното реали-
зиране авторът си поставя следните задачи: да характеризира накратко 
креативната икономика като генератор на нематериални ресурси; да иден-
тифицира основни проблемни полета при признаване и представяне на ин-
телектуалните продукти от позициите на класическата счетоводна теория и 
практика; да представи някои аспекти от креативното счетоводство в кон-
текста на намиране на решения по идентифицираните проблемни полета. 
Обект на изследване са нематериалните активи, а предмет на изследване – 
теоретичните и приложни аспекти на тяхното третиране от класическата и 
креативната счетоводна теория и практика. 

 
Методология 
При реализирането на целта и задачите на изследване е приложена  ис-

торическа, нормативна, обективистична и логическо-емпирична методоло-
гична рамка. Констатирането, тълкуването и описанието на счетоводната 
проблематика е резултат от прилагането на системния подход. Тезата на 
автора е, че коректното идентифициране, доброто познаване на същност-
ните характеристики и на възможностите за правна закрила на нематери-
алните ресурси, генерирани от развитието на креативната икономика, ще 
позволи тяхното адекватно, коректно и по-пълно представяне във финан-
совите отчети на предприятията. 

 
Креативната икономика – нов прочит на устойчивото развитие 
След конференцията за творчески клъстери (ЮНЕСКО, Лондон, 2007 г.) 

се налага ново разбиране на креативността, което се основава на предста-
вите за нематериалния интелектуален и културен капитал като нов източ-
ник на производителност, икономически растеж и „постижими― стратегии 
за развитие. Отвъд класическата икономика, този доклад подчертава тър-
сенето на по-глобален подход към развитието, който отчита не само мно-
гообразието от ситуации, но и потенциала на тези богатства, на които до 
момента са били непознати или слабо познати. През 2008 г. Конференция-
та на ООН за търговия и развитие (CNUCED, 2008) детерминира следна-
та същност и параметри на креативната икономика:  
 концепция, основана на промяната на креативните ресурси, способни 

да генерират ефект върху икономическия растеж и развитие; 
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 източник на доходи, на създаване на работни места и на генериране 
на приходи; 
 рамка за насърчаване на социалното приобщаване, културното раз-

нообразие и човешкото развитие; 
 набор от дейности, насочени към знанието. 
Според Франсоа Бенаму (François Benhamou, 2008) „създаването (креа-

тивността) се възприема като нематериален принос, който се намира в ма-
териални блага и е източник на стойност на стоките―. Дейвид Торсби 
(David Thorsby, 2008) отбелязва четири аспекта, които отличават творчес-
ките индустрии от другите: преобладаващо хибридно производство на час-
тни и публични блага; хибридна и сложна структура, смесваща организа-
ции с нестопанска цел, публичен сектор и търговски предприятия; поведе-
нието на тези организации, което ги отличава от класическите сектори – 
преследваните цели са не само икономически, но и подкрепени от худо-
жествени и обществени ценности; и накрая, профилът на „творческия ра-
ботник― сам по себе си е специфичен и обобщава цялата новост на този но-
во идентифициран от международните институции сектор. Обобщено ка-
зано креативната икономика представлява сложна, трудна за възприемане 
само от икономически, правни или организационни отправни точки. Креа-
тивната икономика е „чадър, който е домакин на дейности―, толкова разно-
образни като кино, видео игри, гастрономия, туризъм, книги, реклама ..., 
т.е. обхваща всички аспекти на обществения живот. Зигмунт Бауман 
(Zygmunt Bauman, 2007) говори за „ликвидното общество―, в което се раз-
виват нови (печеливши) форми на икономики. Факт е, че имаме сложност 
за креативната икономика, много близка до тази, предложена от устойчи-
вото развитие. Дигиталният свят е мобилизиран, което води, както посочва 
Фр. Бенаму, до ново управление на несигурността, както и до появата на 
сложни социални мрежи. Обобщено казано, креативната икономика е про-
меняща се представа, основана на творчески знания, които могат да окажат 
влияние върху икономическия растеж и развитие, в следните аспекти: 
 може да бъде източник на доходи, да създава работни места и да 

произвежда приходи от износ, като същевременно насърчава социалното 
включване, културното многообразие и човешкото развитие; 
 обхваща икономически, културни и социални аспекти, свързани с 

технологичните цели, интелектуалната собственост и целите на туризма; 
 отнася се до набор от дейности, базирани на знанието, има измере-

ние на развитието и е свързано с икономиката като цяло, в голям или малък 
мащаб; 
  представлява възможен вариант за развитие, който изисква много-

секторни стратегии от правителството и междуведомствени мерки; 
 креативните индустрии са в основата на креативната икономика. 
Икономиката на знанието, новите информационни и комуникационни 

технологии генерират множество сложни взаимовръзки и правоотношения. 
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Нараства значимостта и необходимостта от задълбочено изследване на 
въпросите около обектите на интелектуалния капитал, признаването им за 
интелектуална собственост, нови подходи за правно регулиране и нов про-
чит на тяхното представяне във финансовите отчети на предприятията. Ин-
телектуалните активи стават все по-важни за иновациите, особено за не-
технологичните иновации, както и за появата на нови бизнес модели. 

Нематериалните активи – познатите и непознатите обекти, гене-
рирани от креативната икономика 

Развитието на икономиката на знанието изисква промяна в самата де-
финиция на капитала. Тази необходимост се предопределя от съществува-
нето на нови форми на капитал (нематериални ресурси, „неявни― активи), с 
които може да бъде обяснена нарастващата разлика между пазарната стой-
ност на предприятията и материалните им капитал. Нематериалните ресур-
си са трудни за идентифициране и особено да бъдат интегрирани в корпо-
ративните баланси. Те са трудно измерими по микроикономически начин и 
изолирането на единица капитал за измерване на производителност, респ. 
рентабилност, в много случаи е невъзможно. Значимата разлика между 
знанията и другите ресурси на предприятията е изобилието на информа-
ция. От класическите икономически трудове е известно, че категорията 
„стойност―, обикновено се обвързва с феномена „рядкост―. Колкото е по-
уникатно едно изделие или е ограничен даден ресурс, толкова по-скъпи са 
те. Парадоксът при информацията и знанията е, че те се генерират ежед-
невно, но много често някои от тях се оценяват много скъпо, независимо от 
изобилието. „Материализирането― на знанията рязко се отличава от начина 
на формиране на себестойността на материалните ресурси. Разходите по 
генерирането на нематериални ресурси са огромни в началото, при тяхното 
създаване, и себестойността на първия продукт е несравнимо по-висока от 
себестойността на последващите. Колкото един нематериален продукт е 
по-близо до чистото знание,  толкова по-голяма е разликата между предел-
ните разходи по неговото създаване и разходите за производство и достав-
ка на електронно копие от документа или продукта (софтуери, фармацев-
тични продукти, филми и др.). Специфичен акцент е, че  „неявните активи―  
могат да създават стойност извън производството или да генерират стопан-
ска изгода, чрез ограничаване на производството. Не е за пренебрегване и 
още една важна особеност, а именно че знанията (информацията) като цяло 
са неограничени в пространството, но някои техни форми са високо чувст-
вителни към фактора време, дори в по-голяма степен от материалните ре-
сурси. Понякога  те губят стойност с катастрофални темпове (напр. патен-
ти, полезни модели и др.) в сравнение с другите активи. И не на последно 
място  това, което различава нематериалните активи от другите ресурси на 
предприятието е обстоятелството, че едни и същи знания (информация) 
могат да бъдат продавани на различни контрагенти на различни цени, като 
същевременно техният собственик може да ги използва в своята дейност 
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успоредно със своите клиенти. Всички тези специфични характеристики на 
„неявните активи― генерират проблеми на теоретици и практици при тях-
ното признаване и представяне за счетоводни цели. 

Нематериалният капитал на отчетните единици е недостатъчно пълно 
представен във финансовите отчети. Затова всички проучвания, анализи и 
опити да бъде включен по-голям относителен дял от него в отчетността на 
предприятията са в непрекъсната динамика на развитие. Надеждното, точ-
но и обективно детерминиране на оценката на обектите на интелектуална 
собственост е от съществено значение не само за ефективното  управление 
на нематериалните активи на отчетната единица. Размерът и коректността 
на оценката рефлектират и върху операции като: увеличаване на капитала; 
промяна на собствеността; бизнескомбинации, удоволетворяване на иска-
ния на акционери, съдружници и кредитори; застрахователни операции; 
данъчно облагане;  получаване на кредит (като обезпечение) и др. 

С развитието на креативната икономика традиционната счетоводна сис-
тема започва да изпитва затруднения при мониторинга на интелектуалния 
капитал, което води до проблеми в оценяването му (проблеми във външни-
те комуникации), а от там и неефективно използване (вътрешни проблеми 
на управлението). Традиционният счетоводен модел, представящ корпора-
тивните операции в продължение на половин хилядолетие, не може да се 
справи с катаклизмите, които правят революция в света на бизнеса.  Счето-
водното третиране на нематериалните активи отчасти обяснява загубата на 
значимост на информацията във финансовите отчети. Стойността на една 
компания вече не може да бъде измервана изключително от конвенционал-
ни счетоводни елементи, които в най-добрия случай ни информират само 
за миналото, а не за потенциала на ресурсите да създават стойност. И това 
е още по-вярно, когато сме в икономика, в която основните фактори на бо-
гатството са гъвкавостта на структурата, внедряването на нови информа-
ционни технологии, компетентността, ноу-хау и др. Като резултат, класи-
ческото счетоводство не може да даде реален и достоверен отговор и на 
въпроса за цената/стойността на предприятията. В контекста на изследва-
ната проблематика трябва да бъде отбелязан един съществен недостатък на 
МСФО/МСС и на Националните счетоводни стандарти, а именно че те не 
вземат предвид естеството и икономическите характеристики на различни-
те видове нематериални ресурси и на инвестициите, свързани с тях.  Прео-
доляването на тези недостатъци съсредоточава усилията на учени и прак-
тикуващи мениджъри в посока на разработване на инструменти, разкрива-
щи стойността на новото богатство. 

Реализирането на икономическия потенциал на нематериалните ресурси 
се постига по два основни начина: чрез пазарно осъществяване на самия 
интелектуален продукт или чрез пазарно осъществяване на продукти, в 
който интелектуалният резултат е въплътен. Формите на реализация могат 
да бъдат обобщено представени в две основни направления: увеличаване 
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на приходите и/или намаляване на разходите и обезпечаване на привлече-
ни средства (традиционно финансиране и секюритизация). Спецификата 
при нематериалните ресурси е, че икономическия изгода може да бъде 
постигната по няколко начина едновременно (използване по предназначе-
ние, ново приложение, нова област на приложение, нова територия на при-
ложение, пасивно използване) и при комбинация на повече от една форми. 
Търсената икономическа изгода може да бъде достигната чрез директна 
(използване по предназначение и/или ново използване, продажба, замяна, 
дарение),  индиректна (лицензионно използване), както и комбинирана 
(директна и индиректна) реализация. Примери в тази насока са лицензира-
не за използване по нов начин, лицензиране за използване в нова област 
или в нова територия, мърчъндайзинг и др. 

И ако пред по-голямата част от специалистите стои предизвикателство-
то за идентифициране и представяне в счетоводния баланс на максимален 
брой нематериални ресурси, то друга част от тях поставят въпроса дали 
признаването на новите обекти са нови възможности или нови потенциал-
ни заплахи (Gumb, 2007). Последните опции са свързани с възприемането 
на нови обекти (капитал клиенти напр.), оценки (над или под реалните) и 
техники, които биха облагодетелствали предприятията при формирането 
тяхната пазарна стойност и положителна репутация. 

Основната група проблеми при признаване на новите ресурси за счето-
водни цели могат обобщено да бъдат представени както следва: първа гру-
па – признаване на нематериални ресурси за активи; втора група – надежд-
ност на първоначалната и последващата оценка; трета група – разработване 
на методология за отчитане на специфичните сделки; четвърта група – от-
читане и оценка на вътрешно създадените нематериални ресурси. Към тези 
четири групи, общовалидни за всички предприятия, за националните след-
ва да бъдат добавени – невъзможност за прилагане на модела на преоцен-
ката и ограничен срок на полезен живот, които произтичат от НСС 38 Не-
материални активи. По отношение на надеждността на оценката на нема-
териалните ресурси, стои още един нерешен докрай проблем при опреде-
ляне на тяхната справедливата стойност. Въпросът е, коя точно стойност 
трябва да бъде измерена: прогнозната стратегическа стойност, стойността 
определена на база вътрешния потенциал на ресурса, стойността определе-
на на база външния потенциал на актива или оптималната обща потенци-
ална стойност. Нематериалните ресурси имат различни механизми на реа-
лизация на потенциала си и оптимално детерминираната им стойност след-
ва да бъде синергичният ефект от тях. Друг аспект на този ракурс е моде-
лът за оценка и представяне на вътрешно генерирани иновационни продук-
ти и услуги. Специалното внимание в изследването, отделено на тази група 
нематериални ресурси, е разбираемо, тъй като те имат най-голям относите-
лен дял в продуктите, генерирани  от интелектуалния капитал на една от-
четна единица. Предприятието може да има различна политика към тяхно-
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то признаване като активи – да реши да ги защити като интелектуална соб-
ственост или да реши да ги запази като „ноу-хау―, с цел реализиране на по-
големи печалба. Дори и да не предприеме действия за правна закрила, за 
всяка иновационна единица е важно да знае какви разходи е направила по 
придобиването на определен продукт от интелектуалния капитал. Възпри-
етото от приложимите счетоводни стандарти правило, че в първоначалната 
оценка на създаден в предприятието интелектуален продукт се калкулират 
разходите, извършени от момента, в който той за пръв път е постигнал 
критериите за признаване, също е дискусионно, тъй като обикновено фор-
мираната оценка е ниска и не отговаря на реалните разходи за придобива-
не. Недостатъкът на този подход, по мнение на автора, е че не прави разли-
ка между успешни и неуспешни иновационни проекти и че приема първо-
начално всички за неуспешни. Така на практика всички разходи по изсле-
дователско проучване и развитие в едно предприятие до достигане на етапа 
развойна дейност се признават като текущи независимо от финалния ре-
зултат от иновационната дейност. В крайна сметка, този подход предопре-
деля и нереална първоначална оценка за генерирания иновационен продукт 
или услуга. Както вече беше уточнено спецификата при интелектуалните 
обекти е, че колкото един нематериален продукт е по-близо до чистото 
знание, толкова по-голяма е разликата между пределните разходи по него-
вото създаване и разходите за производство и доставка на електронно ко-
пие от документа или продукта. За съжаление този аспект също остава не-
решен в рамките на традиционното счетоводство и отваря широко врати за 
креативното. 

 
Креативното счетоводство и нематериалните активи – актуални 

акценти 
Нематериалните ресурси са притегателен обект за креативното счето-

водство поради не достатъчно изяснената концептуална рамка за тяхното 
еднозначно признаване в международен и особено в национален план като 
балансови активи, формирането на тяхната надеждна оценка и опциите за 
отразяване на тяхната реализация и признаването на приходи от нея. Не 
трябва систематично творческото счетоводство да бъде приравнявано с не-
законността. Много от  техниките, свързани нематериалните ресурси, като 
секюритизация, лицензиране, отдаване под наем могат да бъдат използвани 
от компаниите и в двете насоки. Едната насока, творческото счетоводство 
да бъде прилагано като инструмент за подобряване на сметките и на фи-
нансовата креативност, а другата – като инструмент за измама и предста-
вяне на невярна информация. Креативното счетоводство означава най-
общо да бъде представена добра картина на финансовото състояние на 
компанията чрез (законно) използване на законни средства. За да украсят 
това представителство, творческите счетоводители използват различни 
техники като амортизация, провизии и т.н. 
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Изследването на автора по проблематиката на приложимостта на креа-
тивното счетоводство при признаване и представяне на интелектуалния 
капитал установи, че строго профилираните публикации са силно ограни-
чени. На автора не са известни национални разработки за концептуалната 
рамка на творческото счетоводство по отношение на нематериалните ре-
сурси. Проучените международни публикации условно да бъдат разделени 
в следните направления: публикации които подчертават опасностите от 
творческото счетоводство (Gélard и Barthès de Ruyter, 1992); публикации 
свързани с идентифициране на креативни счетоводни процеси (Bonnet, 
1995); публикации, в които е представена типология на творческите счето-
водни практики (Stolowy, 1995); публикации в които се оспорва съществу-
ването на творческо счетоводство (Stolowy, 1995). По-ограничен брой са 
изследователите, които емпирично тестват влиянието на манипулациите по 
открити реални случаи в годишните отчети на публично търгуваните дру-
жества. В национален план публикациите са спорадични и обикновено се 
свързват със същността на креативното счетоводство и идентифициране на 
креативни счетоводни процеси. 

Същностните характеристики на креативното счетоводство се проучват 
в различни аспекти от изследователите и авторите, работещи по проблема-
тиката. С цел изграждане на концептуална рамка и синергична дефиниция 
за креативното (творческото) счетоводство по отношение на нематериал-
ния капитал ще бъдат представени някои от вижданията на водещи специ-
алисти. Според Джеймисън (Jameson, 1988): „Творческото счетоводство не 
противоречи на закона. То работи както в духа на закона, така и на счето-
водните стандарти, но е ясно, че е против техния дух .... Това е основно на-
чин за използване на правилата, предоставената гъвкавост чрез тези прави-
ла и техните преценки, за да направят финансовите отчети различни от то-
ва, което те ще бъде в строго съответствие с правилото ...―. Бретон и Таф-
лер (Breton et Taffler, 1995) считат, че: „Счетоводният анализ е резултат от 
избора между различни счетоводни принципи или методи на представяне, 
изработени от мениджърите да заблуждавате потребителите на публикува-
ни акаунти. При обработването на сметките се  спазват  закона и стандар-
тите, но не задължително и техния дух (смисъл). Рейбо-Тюрило и Телер 
(Raybaud-Turillo и Teller, 1997): „Творческото счетоводство е инструмент 
за подобряване на сметките, подкрепа и последица от финансовия и фиска-
лен инженеринг―. Тротман (Trotman, 1993): „Творческото счетоводство 
може да бъде определено като техника на представяне на годишните отче-
ти на компаниите, за да бъде придаден най-добър имидж на възможните 
резултати и финансово състояние. Това е и комуникационна техника, насо-
чена към представяне (оценяване), чрез законови подходи, на имиджа на 
компания пред инвеститорите, физически лица или институции―. Столоу 
(Stolowy, 1999) предлага синтетично определение на тези разработки: „ан-
самбъл от процеси, насочени към промяна на нивото на резултата с цел 
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увеличаване или минимизиране при представяне на финансови отчети, без 
тези цели да се изключват взаимно―. Херве Столоу не е убеден, че  счето-
водство е наистина креативно защото счетоводните опции винаги са съ-
ществували и са известни от дълго време и не включват истинско творчес-
тво. Той (Stolowy H.,1995,1999) разграничава креативните счетоводни про-
цеси на: практики, които оказват влияние върху измерването на резултата 
и / или нетната позиция; практики, които оказват влияние върху предста-
вянето на баланса; и накрая, недостатъчна или несъществуваща счетоводна 
информация. Друг изследовател Боне (Bonnet, 1995) разделя работата си 
във връзка с „действия―: отчет за приходите и счетоводните принципи; от-
чет за приходите и счетоводната политика; отчет за приходите и управлен-
ските решения, действие върху баланса. 

Наличието на практики за подобряване на сметките не е новост. В исто-
рически план компаниите по фискални или икономически причини се 
стремяха да „оптимизират―, нагоре или надолу, своите резултати и дори 
може да се счита, че разработването на по-репресивна регулация  намалява 
пространството за маневриране на фирмите. Развитието на техниките за 
финансов инженеринг обаче предлага нови възможности за бизнеса – ситу-
ация, която кара счетоводителите да казват, че би било разумно да се заме-
ни терминът „счетоводна креативност― с „финансово творчество―. Насто-
ящото счетоводно творчество, наричано още „счетоводно въображение― 
или „счетоводна политика―, представлява повече рискове днес, отколкото в 
миналото. Всъщност повечето от тях са „стари рецепти―, известни на всеки 
добър финансов анализатор. Сега това са техники, които бързо се развиват 
с течение на времето и затова са по-трудни за намиране. 

Авторът счита, че изясняването на позитивната концептуална рамка за 
приложението на творческото счетоводство в областта на нематериалните 
ресурси, следва да бъде предшествано от детерминиране на рамката за 
формите на манипулация на информацията. Измамата е проучвана от изс-
ледователи в различни области на социалната наука, психологията и фило-
софията. Бюлер и Бургон (Buller и Burgoon, 1996) определят измамата като 
предадено съобщение с намерение да се популяризират фалшиви убежде-
ния или заключения, което изключва всяка форма на грешка или неволна 
лъжа. Те стигат до извода, че измамата не изисква изявление (тоест писмен 
акт или реч). Следователно е възможно да се предизвика подвеждащо про-
пускане на определени думи или изявления или мълчание, което се опре-
деля като умишлен опит за фалшифициране, скриване или манипулиране 
на информация. Махон (Mahon, 2007) включва в своето определение за из-
мама: (1) наличието на доказателства за фалшива истинност и (2) непре-
къснатост на лъжливите твърдения. Манипулаторът може да прибегне до 
един или няколко метода за манипулиране на информация, едновременно 
или последователно. Маккорнак (McCornack, 1992, 2008) вярва, че инфор-
мацията може да бъде манипулирана главно по четири различни начина: 
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манипулиране на количеството информация (пропуск, тайна); изкривяване 
на разкритата информация (фалшификация, неверност); представяне на 
информация по двузначен начин и / или разпространение на информация 
без значение. В следващата таблица е направен опит да бъде представена 
таксономия на формите на манипулация на информацията. 

Таблица 1. Таксономия на формите на манипулация на информацията 

Форми  
на манипулация 

Описание Водещи автори  
по проблематикта 

Съзнателно  
предаване  

Доброволно предаване  
на невярна информация 

Chisholm et Feehan (1977); 
Turner et al. (1975); O'Hair et 
Cody (1994) ; Metts (1989) 

Преувеличаване 
 
Минимизиране 

Усилване (хиперболизация) на 
реалността на информация. 
Намаляване на значението на 
реалността в информацията до 
минимум, подценяване 

Turner et al. (1975); O'Hair 
et Cody (1994) 

Неяснота Представяне на информация с 
малка или никаква яснота и 
вероятност да бъде обяснена по 
много начини. 

Metts ( 1989) ; McCornack 
(1992, 2008) 

Фалшификация  
или лъжа 

Представяне на контра истини за 
истинска информация 

Turner et al. (1975); O'Hair 
et Cody (1994); Metts 
(1989); McCornack et al. 
(1992, 2008) 

Прикриване  
Пропускане  

Прикриване на информацията от 
получателя 

Chisholm et Feehan, (1977);  
Turner et al. (1975); O'Hair 
et Cod y (  
1994) ; Metts ( 1989) ; 
McCornack, 1992; 2008) 

Полу-истина  
 
 
Секрети  

Запазване на част от истината за 
смекчаване ефекта от пълното 
разкриване. 
Запазване или задържане на ня-
каква информация от получателя 

Turner et al. ( 1975) 

Отклонение  
(укриване,  
неотносимост) 

Пренасочване на дискусията към 
друга тема, с цел избягване на 
истината или на лъжата. 

Turner et al. ( 1975) ; 
O'Hair et Cody (1994);  M 
cCornack (1992, 2008) 

Съглашателство Съвместна работа на двата конт-
рагента (договореност поне пър-
воначално) която позволява из-
вършването на измама. 

O'Hair et Cody (1994) 

Адаптирана по източник: Nourhene Ben Youssef (2013). Аpplication de la théorie de 
la manipulation de l'information aux retraitements comptables : tromperie et déterminants; 
Université du Québec à Montréal; (https://archipel.uqam.ca/6048/1/D2577.pdf, р.46 

 



86 Приносите на счетоводството в икономическата наукаСборник с доклади 

86 

Положителното творчеството в счетоводството по отношение на нема-
териалните активи следва да бъде търсено и/или прилагано извън формите 
на манипулация на информацията и в пределите на законовите и регула-
торно допустими действия. То следва да е инструмент за подобряване на 
сметките, да е в подкрепа на финансовия и фискален инженеринг, при 
запазване на духа на закона. Креативното счетоводство трябва да бъде 
третирано като съвкупност от техники, опции и пространства на свобода, 
оставени от счетоводни текстове, които, без да се отклоняват от стандарти-
те и изискванията на счетоводството, позволяват на мениджърите на ком-
паниите да променят резултата или външния вид на финансовите отчети. 
Разбира се базисно изискване е счетоводните стандарти да бъдат динамич-
но актуализирани, а не каквато е ситуацията в национален план – СС 38 да 
не е променян от 2008 г. Процесът на творчество и креативност при създа-
ване на счетоводната информация е представен на фиг. 1. 

 
Фиг. 1. Фактори и процесът по креативност в счетоводството 

Следва да се има предвид, че изборът на счетоводните опции или тех-
ники зависи и от целта за преконфигурацията на финансовите отчети: дали 
е предназначена за акционерите, за финансовите кредитори и инвеститори 
или за опортюнистичната визия на мениджърите.  Като се отчете специ-
фичния характер на нематериалния капитал и фактът, че за много от ком-
паниите той превишава 60% от балансовото число на активите им, т.е. има 
голям относителен дял при определяне на пазарната оценка на компанията, 
предизвикателствата пред креативността в счетоводството са значими. 

Сред най-разпространените мотивации за прилагането творческото сче-
товодство са: подобрена информация за акционерите, минимизиране на 
данъците, получаване на банкови заеми, секюритизация на интелектуална 
собственост, по-висока апортна вноска и съответно дялов капитал; жела-
ние за по-добър имидж, за по-добра позиция на пазара, за повече инвести-
ции и др. Като правило креативното счетоводство се стреми да оцени 
стойността на компанията или способността за създаване на печалба, но 
може да бъде използвано и за легитимиране на управленски решения, кои-
то не биха били в интерес на всички заинтересовани страни (пример в това 
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отношение са финансовите и счетоводните скандали на Enron, WorldCom, 
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Таблица 2. Опции предоставяни от счетоводните стандарти при признаване  
и представяне на нематериалните активи 

Позиция СС 38 Немате-
риални активи 

МСС 38 Немате-
риални активи 

Опции – коментар 

1 2 3 4 
Класифика 
ционни групи 
нематериал 
ни активи (НА) 

Детерминирани 
от СС (т.9); 
Несъобразени с 
Конвенцията на 
СОИС; 
Трудно прило-
жими при въвеж-
дане на нови 
обекти НА.1 
 

Не въвежда кла-
сификация на НА. 
 
Препоръчва „гру-
пирането на акти-
ви със сходен 
характер и изпол-
зване в дейността 
на предприятие-
то― (чл.119). 

Непознаването на същ-
ността на нематериалните 
активи в СС 38 (видимо от 
класификационните групи) 
позволява включване на 
един и същ обект в различ-
ни групи при признаване, 
което може да промени от 
своя страна оценката и 
респ. балансовото число  
на НА. 
Групите от СС 38 са пре-
несени механично и ок-
рупнено в СС 1 Предста-
вяне на финансови отчети 
от 2015 г. 

Праг на съществе-
ност 

Възприет – по 
избор норматив-
но регулиран или 
определен в сче-
товодна полити-
ка 
 

Възприет – опре-
делен в счетовод-
ната политика 

При възприет в счетовод-
ната политика праг на 
същественост, различен от 
нормативно определения, 
за данъчни цели възникват 
и счетоводно следва да 
бъдат отразени „времеви 
разлики― при при призна-
ване на амортизации, кои-
то влияят на резултата през 
други отчетни периоди. 

Оценка при при-
добиване на външ-
носъздадени нема-
териални активи 

Модел на цената 
на придобиване 
 

Модел на цената 
на придобиване   
Модел на текуща-
та пазарна стой-
ност 

Единственият допустим в 
НСС модел на цената на 
придобиване ограничава 
счетоводното отразяване 
на действителната спра-
ведлива стойност на нема-
териалните активи. 
Нематериалните активи, 
съгласно СС 38 на практи-
ка се представят във ФО по 
нереална оценка към опре-
делена дата.  

                                                           
1 За по-подробна информация по проблематиката виж: Пожаревска, Р. (2017). Счето-
водни аспекти на интелектуалния капитал. ИК- УНСС, С., ISBN 978-954-644-950-4, с. 
1-185 
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Продължение 

1 2 3 4 
Оценка при вътреш-
носъздадени нема-
териални активи 

Капитализиране на 
разходите след 
покриване на пра-
говите критерии за 
етап развойна дей-
ност 

Капитализиране 
на разходите след 
покриване на 
праговите крите-
рии за етап раз-
война дейност 

Възприетият подход и 
в двата стандарта на 
практика елиминира от 
оценката всички разхо-
ди по изследователска 
дейност, които при 
иновативните продукти 
са много по-високи от 
продажната търговска 
цена на продуктите при 
серийно производство. 
Наличие на възмож-
ност за „трансфер― на 
разходи от едната гру-
па в другата.  

Срок на полезен 
живот 

Ограничен срок на 
полезен живот на 
всички нематери-
ални активи 

Ограничен и не-
ограничен срок на 
полезен живот на 
всички нематери-
ални активи 

Ограниченият срок на 
полезен живот на НА в 
СС 38 генерира въз-
можност за представя-
не на нереалната им 
оценка във ФО. 

Амортизация Метод на аморти-
зация по избор. 
 
При изготвяне на 
ГФО предприятия-
та се съобразяват с 
нормите от ЗКПО, 
независимо от изб-
рания метод на 
амортизация в сче-
товодната политика. 

Метод на аморти-
зация по избор 

Възприемането на ме-
тод на амортизация, 
адекватен на срока на 
полезен живот на НА, 
но различен от този 
заложен в ЗКПО, пред-
полага изготвяне и на 
преструктуриран ГФО, 
предназначен за акцио-
нери и инвеститори. 

 
Поле за креативност в национален план се отваря не само от неактуали-

зирания от 2008 г. СС 38, но и от актуализирания с ПМС № 394/30.12.2015 
СС 1 Представяне на финансови отчети. Той запазва „традицията― на 
представяне на нематериалните активи, при която обектите от интелекту-
алната собственост не са разграничими и сравними, от една страна, както и 
на смесване на различни по характер нематериални активи в една група – 
от друга. 
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Група I: Нематериални активи 
Статия 1: Продукти от развойна дейност. 
Статия 2: Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни 

продукти и други подобни права и активи. 
Статия 3: Търговска репутация. 
Статия 4: Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изг-

раждане. 
 
От така възприетите групи/статии е много трудно да бъде определен 

размера на интелектуалната собственост и да бъде разграничен от този на 
ограничените вещни права, на концесиите и т.н. От друга страна, не се от-
крояват правата по експлоатация на публична собственост от иновативните 
продукти, не е видимо кои  продукти от развойна дейност са защитени като 
интелектуална собственост и др. Като резултат, завоалираната картина на 
нематериалните активи не позволява на външните потребители да „разче-
тат― структурата, размера и евентуално да прогнозират потенциала на тези 
ресурси. 

Друга интересна „опция за творчество― СС 1 добавя в т. 16.7., съгласно 
която в статия „Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни 
продукти и други подобни права и активи― се посочват суми само когато 
съответните права и активи са придобити възмездно или са създадени от 
предприятието по стопански начин. На практика актуализираният СС 1 
създава възможност за „изключване― от балансовото число на активите 
всички нематериални ресурси, които са придобити по линия на правителс-
твени, неправителствени дарения или финансирани от международни про-
екти и програми, тъй като при тях липсва елементът „възмездност―. За тази 
група активи, по смисъла на СС 1, следва да се създава извън счетоводна 
информация. А нематериалните активи, които са частично финансирани, 
ще трябва да бъдат представяни във финансовия отчет само със сумата на 
участието на предприятието при тяхното придобиване. Като резултат акту-
ализираният СС 1 „елиминира― подоходния подход при отчитане на фи-
нансирания и не предполага пълното представяне на балансовото число на 
активите на предприятията. Неясен остава и моментът в коя балансова ста-
тия ще бъдат представяни вътрешно-генерираните обекти на интелектуал-
на собственост – по първа като „продукти от развойна дейност― или по 
втората обща група. Формулировката на текста по т.16.7. на практика до-
пуска всички видове нематериални активи, с изключение на репутацията и 
на тези, които са в процес на създаване, да бъдат общо представени. Тези 
текстове на стандарта създават възможност за законно представяне на 
вариращо балансово число на нематериалните активи във финансовия 
отчет. 

Третият етап може да бъде определен като избор на подходящи техники 
и процедури в рамките на смисъла на приложимата регулаторна рамка. Ос-
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новните познати техники за творчески практики при представяне на счето-
водната информация за нематериалния капитал могат да бъдат обобщено 
представени, както следва: 
 изкуственото повишаване на валутните цени (трансферна цена) с 

дъщерно дружество, изкуствено създавайки повече такси или продукти 
(техника, която е трудно да бъде контролирана); 
 промяна на бизнес модел, на обхвата на консолидацията (чрез про-

дажба на участия); 
 промяна в модела за формиране на оценката на вътрешно създадени-

те иновативни продукти; 
 преоценка на нематериалния актив, с което да бъде увеличена печал-

бата с генерираната добавена стойност (в случай на загуба); 
 корекция на политика за амортизация; 
 възприемане на нова политика за оценка на запасите (напр. при се-

рийно лицензирано производство на софтуерни продукти), която понякога 
са сложни за контрол; 
 въвеждане на нова политика за разпространение на продукти в слу-

чай на опции (напр. дългосрочни лицензионни и франчайзинг договори); 
 вземане на надеждни управленски решения като продажба на лизинг 

например или замяна на заеми / нематериални активи. 
 В следващата таблица е направен опит да бъдат систематизирани 

процедури и техники при представяне на нематериалния капитал, които 
могат да бъдат използвани в практиката за преконфигурация на финансо-
вите отчети, с цел подобряване на резултата от дейността. 

Таблица 3. Процедури и техники влияещи върху измерването на резултата 

Позиции 
 

Механизъм/ 
процедура 

Влияние върху 
сметките 

Ограничиния Същност на 
процедурата 

1 2 3 4 5 
Нематериални 
активи и фи-
нансови разхо-
ди 

Включване на 
финансови 
разходи в раз-
ходи за  създа-
ване на 
нематериални  
активи 

 Увеличаване 
на резултата в 
годината на 
прехвърляне на 
таксите. 
 Намаляване на 
резултата през 
годината на тран-
сфер и следващи-
те години чрез 
амортизация на 
генерирания 
нематериален 
актив 

Трудност при 
разграничаване на 
„привлечен капи-
тал― и „финанси-
ране на производ-
ство― 
 
Процедурата  се 
разглежда по-
скоро  като изк-
лючение на прак-
тиката. 

Опция 
Субективност 
на оценката 
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Продължение 

1 2 3 4 5 
Разходи за 
изследвания и 
развитие 

Капитализация на 
разходите за изс-
ледвания и разви-
тие 

 Увеличаване 
на резултата в 
годината на 
прехвърляне на 
таксите. 
 Намаляване 
на резултата 
през годината на 
трансфер и 
следващите 
години чрез 
амортизация. 
 Въздействие 
на избора на 
датата на амор-
тизация. 
 

Изпълнение на 
условията пла-
нирани по ин-
дивидуални 
проекти 
  
Трудности при 
калкулиране на 
цената на изс-
ледванията. 
 
Риск от ефект 
„Бумеранг―: 
необходимост 
от  
изкуствено 
„замразяване― 
на разходите за 
изследвания, за 
да бъде компен-
сирано въздейс-
твието на амор-
тизацията на 
минали разходи 

Опция 
Субективност 
на оценката 

Амортизация 
при въвеждане 
в употреба на 
нематериалните 
активи 

В момента на 
съставяне на пла-
на за  
амортизация,  
има избор на 
 възможности: 
• определяне  нa 
срок за полезен 
живот; 
• запазване на  
остатъчна стой-
ност и др. 

Модификация, 
според 
опцията, на 
размера на 
разхода за амор-
тизация, от кое-
то следва про-
мяна в разпре-
делението във  
времето на 
амортизационна 
квота. 

Необходимост 
от амортизаци-
онен план 
 
Постоянство на 
методите на 
амортизация 

Опция 
Субективност 
на оценката 

Амортизация в 
последващи 
периоди 

Ревизия на амор-
тизационния план 
и увеличаване 
(или намаляване) 
на амортизацион-
ните разход 

 Увеличаване 
(или намалява-
не) в бъдещо 
време на финан-
совия резултат 

Промяна на 
метода на амор-
тизация 
 
Необходимост 
от оповестяване 
на информация-
та 

Опция 
Субективност 
на оценката 
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Продължение 

1 2 3 4 5 
Дългосрочни 
договори с не-
материални 
активи 

Наличие на 
различни 
модели на 
предоставяне 
на права и  
регистрация на 
тези договори. 
 
Смяна на мо-
дела на пре-
доставяне/ 
придобиване  
на права 
 

 Въздействие вър-
ху приходите и 
променлива пе-
чалба в съответст-
вие с 
избрания модел. 
 
Модификация на 
времевото 
разпределение на 
печалбата по кон-
кретния  
договор. 

Принцип на 
предпазливост. 
 
Проверка от 
одитор на 
прогнозните 
изчисления. 

Опция 
Субективност 
на оценката 

Адаптирано представяне по източник:  Stolowy Н., 1999.  Сomptabilité créative. 
Available at: https://people.hec.edu/stolowy/wpcontent/uploads/sites/35/2019/01/ 
comptabilit%C3%A9-cr%C3%A9ative.pdf  

 
Заключение 
Темата за нематериалния капитал и неговото представяне във финансо-

вите отчети от страна на бизнеса е многопластова, динамична и по тази 
причина в недостатъчна степен изследвана счетоводно. Проблемите са от 
различно естество – непознаване на обектите от интелектуалния капитал, 
нееднозначно счетоводно регулиране на активите, трудности при опреде-
ляне на надеждната им оценка и др. Творчеството при тяхното счетоводно 
третиране е провокирано, както от съществуващи текстове в приложимите 
счетоводни стандарти, така и от изискванията на вътрешните и външните 
потребители на финансовите отчети. Намирането на полето на изява на 
креативното счетоводство следва, по мнение на автора, да бъде в рамките 
на запазване на духа на закона и на смисъла на счетоводните стандарти. 
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CREATIVE ECONOMY AND THE INTANGIBLE ASSETS 
GENERATED IN THE FIELD OF CREATIVE ACCOUNTING 
 

Prof. Dr. Rumyana Pozharevska 
 

Abstract: The paper focuses on the intangible assets generated by the 
knowledge economy and the options for their presentation in the financial 
statements. Analyzed and compared are the theory and practice of traditional 
accounting presentation and the options provided by creative accounting, 
considered in both aspects: as manipulation of information and as a tool for 
financial and fiscal engineering while maintaining the spirit of the law. 
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ОТСТОЯВАНЕТО НА НАУКАТА  
В СЧЕТОВОДСТВОТО 

 
проф. д-р Трифон Трифонов1 

 
Резюме: Основната цел на доклада е да се изследват теоретико-

методологичните предизвикателства, които възникват в хода на еволю-
цията на счетоводната наука. Разкриват се особеностите в развитието 
на счетоводната наука, които предпоставят оценките за нея, както и 
тяхната актуалност за текущата отчетност. Във връзка с това в док-
лада са анализирани следните основни въпроси: приложението на сис-
темния срещу икономическия подход в счетоводната наука, ролята и при-
ложението на марксисткото икономическо учение в счетоводството, въ-
веждането на маржиналния анализ и ролята на маржиналната револю-
ция, приложението на количествените методи за анализ и оптимизация 
на стопанските процеси и на функционалния анализ на връзката между 
разходите и резултатите в счетоводството. Въз основа на направения 
анализ се обобщава, че еволюцията на българското счетоводство е дока-
зала, че то няма друга алтернатива за развитие освен по постиженията 
на фундаменталната икономическа мисъл. 

Ключови думи: счетоводна наука, системен подход, икономически под-
ход, Марксизъм, маржинална революция  

JEL: B1, B10, B12, B13, B14, B16 
 
Преобладаващо изводите и оценките в трудовете на д-р Трифонов са при-

нос в теорията на счетоводството... Открояват се разработките за базис-
ните схеми на калкулацията, влиянията им върху оптимизационните реше-

ния, обосноваването на авторовия „патент“ за т.нар. съкратена себестой-
ност и други... в годините (1975 – 1990), когато не се приемаше терминът 

„съкратена себестойност“, младият научен работник обоснова философия-
та на формирането на състава на съкратената себестойност. Цената на 

тази дързост бе висока, но остана като пример за научно достойнство и 
последователност в защита на научно твърдение. 

Проф. д.ик.н. М. Динев, 1999 г. 
 

Чрез своя труд д-р Трифонов написа биографията на счетоводствотоо 
като наука. Посоченият принос е плод на къртовски изследователски труд и 
неоспорим усет иинтуиция. Само човек, който е влюбен дълбоко в науката, е 

готов на такова себеотдаване. 
Проф. д.е.с. К. Пергелов, 2000 г. 

                                                           
1 Професор, доктор, катедра „Счетоводство и анализ―, УНСС, София, email: 
trifonb@abv.bg  
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В стогодишното развитие на счетоводната катедра при УНСС 70-те го-
дини на миналия век се оказаха сложен период на големи възможности за 
научен подем, но и на продължително и рязко научно противопоставяне. 
То беше силно обусловено от влиянието на: а) външни фактори – съобра-
зяване на счетоводното ни знание с постиженията на световната счетовод-
на наука в един идеологически и политически разделен свят; б) вътрешни 
фактори – противоречивия научен потенциал на катедрения колектив от 
хабилитирани и нехабилитирани преподаватели със свои интереси. 

Исторически в световната икономическа мисъл се открояват две главни 
направления (учения, мейнстрийма), съпътстващи социалистически докт-
рини и установени счетоводни модели: 

1. Класическа (трудова, обективна) теория за стойността, която основно 
е макроикономика с начало ХVІІ век. Съпътстващо социалистическо уче-
ние – Марксовата икономическа доктрина от ХVІІІ век. Базисен счетово-
ден модел (калкулация на себестойността) по пълните разходи. 

 2. Неокласическа (маржинална, субективна) теория за стойността, която 
основно е микроикономика от последната третина на ХІХ век с продълже-
ние англосаксонсакта теория за икономическата оптимизация от ХХ век. 
Съпътстващо социалистическо учение – теорията за икономическата опти-
мизация в бившия СССР от 30-те години на ХХ век. Базисен счетоводен 
модел (калкулация на себестойността) по съкратените разходи. 

На фона на исторически сложилите се теории за стойносттта, съпътст-
ващи социалистически учения и базисни счетоводни модели, въпросът е 
дали посоченият по-горе потенциал имаше необходимите качества твор-
чески да отговори на формиралите се през периода теоретико-методоло-
гични предизвикателства пред социалистическата счетоводна наука. В тази 
светлина се разглеждат особености на нейното развитие, които предпоста-
вят оценките за нея, както и тяхната актуалност за текущата отчетност. 

 
СИСТЕМЕН СРЕЩУ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДХОД 
През разглеждания период националното стопанство се отличаваше със 

солидна техническа база, но с признание за недостатъчно ефективно из-
ползване, което изискваше преминаване от екстензивно към интензивно 
развитие. В икономическата наука след като се призна, че кибернетикта не 
е била „буржоазна измама―, се беше наложил системният подход на изс-
ледване с преобладаващо формалистично прилагане и съмнителни изводи 
за по-нататъшното развитие на счетоводното знание. Това намери израз в 
провеждането на национална конференция за счетоводството като инфор-
мационна система през 1972 г. На нея се очерта, но не се разбра от препо-
даватели към счетоводната катедра в УНСС, изоставането на българската 
счетоводна методология спрямо тази в другите социалистически страни. 
На конференцията се почувства методологичното разделение на научните 
работници: 
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а) хабилитираните преподаватели по счетоводство преимуществено се 
оказаха твърди привърженици на системния подход към развитието на 
дисциплината; 

б) нехабилитираните млади преподаватели пледираха за икономическия 
подход към по-нататъшното разработване на родното счетоводно знание. 

Въпреки че познавателните възможности на подхода, основан на теори-
ята на системите и управлението, бяха преди всичко констативно-описа-
телни, касаещи мястото и ролята на счетоводната отчетност в йерархията 
на цялостното стопанско управление, този подход поради леснотата за раз-
биране на неговата същност и приложение излишно се радваше на широк 
прием сред научната общност. В тази връзка намериха място  крайно еле-
ментарни (дори шокиращи с наивността си) публикации, които не правеха 
чест на преподаването във ВУЗ. Например в началото на 80-те години на 
миналия век в дисертация за доктор на науките към катедрата квалифика-
цията, че информацията е определяща за рационалните действия и управ-
лението се аргументираше с елементарно кратко антрефиле (ни повече, ни 
по-малко) от вестник „Народна младеж―. За първи път в историята на сче-
товодното познание научна теза се доказваше с цитат от вестник.1 Същев-
ременно в кандидатска дисертация съвсем сериозно се разглеждаше проб-
лемът за изчезването на парите при комунизма (който у нас беше с краен 
срок за изграждане 1990 г.), което изисквало отчитането да се извършва 
чрез нова метрика – изразходваното работно време от работната сила. 
Множеството от подобни опростенчески псевдо-разбирания за счетоводст-
вото определено беше упадъчна тенденция. Постепенно това доведе до 
пълното игнориране на положително еволюиралия през вековете икономи-
чески подход за обосноваване на природата и особеностите на счетоводния 
познавателен процес. Налагаше се констатацията, че на преподавателите в 
счетоводната катедра към УНСС липсваха важни знания за световната 
икономическа наука. При това колкото повече млади преподаватели аргу-
ментираха приложението на икономическия подход в източноевропейското 
счетоводно познание като конкретизация на постиженията на съветската 
макроикономическата мисъл в условията на победилия социализъм, толко-
ва повече други преподаватели се настройваха отрицателно този икономи-
чески подход. За да няма голословност се привежда неприятна, но поучи-
телна ситуация в счетоводната катедра. 

В нея към средата на  80-те години беше зачислен египетски аспирант 
със солидни знания за маржиналния (неокласическия) анализ. Прилагайки 
категориите и методите на последния за оптимизацията в изследванията 
си, с пълно съзнание за тяхната доказаност в световния икономикс, аспи-

                                                           
1 В антрефилето се препечатваше статия от съветския вестник ―Известия―, че някакъв 
съветски ученик определил смъртта на героинята Бела от чудесния роман ―Герой на 
нашето време― с факта, че главният герой Печорин нямал достатъчно информация за 
нея, което беше пълен абсурд. 
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рантът влиза в конфликт с научния си ръководител – доцент от катедрата, 
който му препоръчва „да махне тези глупости―. На вътрешната защита на 
дисертацията аспирантът с огорчение изтъква, че въпреки усилията му не е 
намерил в българската икономическа (и в частност счетоводна) литература 
еквивалентна теория на маржинализма, което му е създало трудности в из-
следванията. Един от нехабилитираните преподаватели обаче му опонира, 
че има съответен еквивалент – създадената в бившия СССР теория на ико-
номическата оптимизация (пределния анализ) с все още несъстоял се по 
субективни причини „революционен― ефект върху  източноевропейското 
счетоводство. В частност, вместо за категорията „маржинална― себестой-
ност, трябва да говори за „пределна― себестойност. Естествено съответната 
съветска теория е със същия икономико-математически апарат, както анг-
лосаксонския неокласически икономикс, отдавна преподаван в египетските 
университети. За да няма идеологически колизии на младия преподавател 
от катедрата се възлага задачата да окаже методологична помощ на докто-
ранта. И цяла седмица той му разяснява интегрирането на съветския пре-
делен анализ в счетоводната методология. Между тях се създава разбира-
телство, като египетският докторант изказва огорчението си от ниското 
ниво на прилаганите остарели счетоводни методи и модели в катедрата в 
условията на научно-техническата революция. На защитата на дисертация-
та обаче хабилитиран преподавател от катедрата е официален рецензент, 
който подчертава новите приноси на докторанта за счетоводната наука на 
основата на съветската оптимизационна теория, без  да е наясто за нея. По-
късно обаче младият преподавател от катедрата, оказал методологичната 
помощ на египетския аспирант, е критикуван, че като прилагал пределния 
анализ в счетоводната материя той е стоял на „погрешни методологични 
позиции―. Което в епохата на зрелия социализъм си беше неоснователно 
обвинение в антимарксизъм и антисъветизъм. Това естествено резигнира 
младите научни работници в катедрата да разработват счетоводната мето-
дология под влияние на теорията за икономическата оптимизация в бив-
шия СССР – обоснована като продължение на Марксовата теория за стой-
ността в условията на победилия социализъм. 

На този фон преподаватели от катедрата с афинитет към запознаване с 
постиженията на световната икономическа и в частност, счетоводната ми-
съл, предложиха разработки, в които между другото вековната представа 
за пълната себестойност се заместваше с т.нар. съкратена себестойност с 
единствено обхванати разходи за дейността. Във вече международно ут-
върдилата се по това време математическа икономия – допълваща полити-
ческатата икономия, съответните разходи бяха определени като функцио-
нално зависимите (променливите) спрямо обема на дейността, т.е. от се-
бестойността се изключваха постоянните разходи спрямо обема. За водещи 
хабилитирани преподаватели се оказа трудно тяхното разделяне с тради-
ционното политикономическо и в частност марксистко разбиране за себес-
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На този фон преподаватели от катедрата с афинитет към запознаване с 
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тойността като пълните разходи, утвърдено при социализма без прилагане-
то на количествени методи за изследване. Привържениците на новаторска-
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риване на дълбоките финансово-икономически закономерности, породени 
от стоково-паричните отношения при зрелия социализъм. Междувременно 
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икономико-математическо моделиране върху структурата на разходите и 
калкулирането на себестойността. Те доказваха, че се касае за: а) отразява-
не в счетоводната методология на постиженията на следвоенната съветска 
икономико-математическа наука – много важно направление в еволюцията 
на счетоводното знание през втората половина на ХХ век; б) един от ма-
гистралните пътища за преодоляването на изоставянето на социалистичес-
ката счетоводна наука в сравнение с тази в европейските социалистически 
страни и за поставянето на висшето счетодно образование в съответствие с 
изискванията на научно-техническия прогрес при командната икономика. 
В тази светлина важен теоретико-методологичен и идеологически проблем 
за разрешаване след 1970 г. беше дали тезата за съкратената себестойност е 
в съответствие с марксисткото интерпретиране на същността и методоло-
гията на българското счетоводство. 

 
МАРКСИСТКИ ТЕЗИ ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО 
В историята на политическата икономия К. Маркс (1818 – 1883 г.) заема 

всепризнато научно позициониране. За десетилетия обаче неговите идеи са 
били игнорирани от други икономисти като абстрактни и дори научно не-
издържани. Развитието на социалистическата идея и установяването на съ-
ответни властови режими в Източна Европа доста по-късно след неговата 
кончина стимулира интереса към Марксистката политикономия. Въпреки 
признанието за теоретичните проникновения на Маркс и провала на пла-
номерно и пропорционално развиващия се социализъм през втората поло-
вина на ХХ век, в международната литература е налице разделение по въп-
роса за природата на капитализма. За „буржоазните― счетоведи възниква-
нето и развитието на счетоводното знание и дело са обусловени от утвърж-
даването на капиталистическите производствени отношения; частната соб-
ственост на средствата за производство и максимизацията на счетоводно 
измеримите печалби в условията на конкуренция. Тезата за капитализма 
като експлоататорски и преходен строй е базисна за разбиране на същност-
та на противоречията в политическата икономия в качеството й на теоре-
тико-методологична база на счетоводното изследване. Използването на 
специфични методи и инструменти за проверка на процедурите не е могло 
да разреши „научно― продължителните спорове. Още повече, че през ХІХ 
век Маркс в значителна степен е използвал същите методи на научно изс-
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ледване, както в признатия за Капиталистически манфест труд („Богатст-
вото на народите―) на А. Смит – основоположник на класическата анг-
лийска политикономия, но формулирал различни изводи. Оттук и услож-
ненията за разбирането на марксистката политикономия (теоретична база 
на стопанските дисциплини – финанси, счетоводство, контрол) се дължат 
на различията в оценките за видовете анализирани проблеми и в обхвата на 
изследванията и прилаганата методология. Това напълно се отнася за изяс-
няването на природата на счетоводството, на неговото възникване и ево-
люция, като признато за първата официално създадена икономическа дис-
циплина, в съответствие със зараждането и утвърждаването на капиталис-
тическите производствени отношения заместващи меркантилизма. 

Предпоставка за разпространението на марксисткото изследване на ка-
питализма и за разбирането на природата на исторически свързаното с нея 
през вековете счетоводство, са неговите теоретични основания, образува-
щи интелектуалния му фундамент, а именно: диалектическата философия 
на Хегел, учението на френските социалисти-утописти и издържаната кла-
сическа английска политикономия. Това е позволило интегрирането на 
прогресивните виждания за социал-икономическото развитие с изведените 
тези от посоченото триединство от теоретични източници на марксизма. За 
отбелязване е регулярния изследователски подход на Маркс.1 

Ортодоксалната социалистическа литература до 1990 г. беше издигнала 
марксовото учение за стойността и нейните външни форми на движение в 
култ, „...апология на една доктрина, като горчивата съдба на марксизма е 
само единичен пример―2. Не се позволяваше отклонение при характеризи-
ране на неговата същност и особености. В тази връзка в условията на де-
мокрацията са от интерес алтернативните трактовки на немарксистките 
(„буржоазните―, „вулгарните―) икономисти за природата и еволюцията на 
марксисткото икономическо знание с отражение върху еволюцията на сче-
товодната наука. В това отношение се откроява разпространена характе-
ристика, включително и за марксизма: знанието, което изпуснеш в мла-
достта си, после цял живот го гониш и не можеш да го достигнеш. Има 
се предвид, че университетското образование в Германия на К. Маркс до 
ниво докторантура е било по философия и право. В младостта си не е слу-
шал лекции, нито имал семинари по политикономия още повече, че в гер-
манските университети се е преподавала формално класическата английска 
политикономия – наричана Smitianizmus, и шовинистично се е пледирало за 
разработването на национал-икономическо учение. Самостоятелното ико-
номическо обучение на Маркс по-късно е обусловило преимущественото 

                                                           
1 Първоначално Маркс е акцентирал върху изясняването на прехода от хегеловата идеа-
листическа философия към материалистическата интерпретация на историческите про-
цеси и след това е започнал изучаването и прилагането на класическата политическа 
икономия в своите целеви анализи. 
2 Георгиева, Кр., Микроикономикс, част І, С., 1991. 
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1 Първоначално Маркс е акцентирал върху изясняването на прехода от хегеловата идеа-
листическа философия към материалистическата интерпретация на историческите про-
цеси и след това е започнал изучаването и прилагането на класическата политическа 
икономия в своите целеви анализи. 
2 Георгиева, Кр., Микроикономикс, част І, С., 1991. 
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акцентиране на автора върху философския анализ на изведените икономи-
чески зависимости и категории в английската политическа икономия.1 

Своите дългогодишни изследвания Маркс основава на стойностната 
субстанция на финансово-отчетните обекти, но без да се задълбочава в 
счетоводната методология. Този аспект от изследванията си Маркс реали-
зира в раздел „Книговодство― във втори том на своя фундаментален труд. 
През призмата на общоикономическото знание за Маркс предметът на сче-
товодството е перманентно движещата се стойност – единство на нейните 
кръгообороти, при което „...капиталът съществува само мислено във вид 
на сметни пари в главата на стокопроизводителя―. Счетоводната система 
доказано научно отразява чрез присъщите й методи цялостния кръгоборот 
на стойността като „...отношение между хората скрито под вещна обвив-
ка―, което е първичната проява на нейната икономико-познавателна функ-
ция. Кръгооборотът на стойността на благата е последователна смяна на 
нейните три форми – парична, производствена и стокова, като най-
завършена е първата. Тя предпоставя счетоводната метрика на стойността 
като социално отношение в процеса на размяната на благата в качеството 
му на „...мисловно съществуваща само в представата форма―. Обобщена-
та марксова характеристика на счетоводното познание е обусловена от 
мисленото съществуване на благата като стойности, т.е. кристализиран 
обществено необходим труд, фиксиран в сметни (бройни) пари. Паричната 
метрика се оказва безусловно предполагаща реализацията на счетоводното 
отразяване на стопанската реалност. Така счетоводната дисциплина реали-
зира обективното представяне на действителността, при което обработени-
те отчетни данни са всепризнатата от векове информационна база на уп-
равлението – призната роля на счетоводството още в зората на неговото 
възникване. Прилагайки диалектико-материалистически възхождането от 

                                                           
1 Първият труд на К. Маркс със солидна икономическа база е от 1847 г., озаглавен ―Бед-
ността на философията―, в който проличава запознаването и влиянието върху автора на 
трудовете на английските политикономисти. През 1848 г. Маркс публикува заедно с 
Енгелс ―Комунистически манифест― на немски, преведен на английски през 1850 г., а на 
руски през 20-години на ХХ век. Въпреки призива ―пролетарии от всички страни обеди-
нявайте се―, той е имал слабо социално въздействие, което е стимулирало Маркс да се 
посвети на икономическите изследвания. Резултатът от това е трудът му ―Въведение 
към критиката на политическата икономия― от 1859 г., след което си поставя неизпъл-
нената сложна задача да обогати и преструктурира съществуващата политическа иконо-
мия. Плод на това е основният му научен труд ―Капиталът―, от който на немски е за-
вършен първия том ―Капиталистическото производство― през 1867 г. До смъртта си 
Маркс е разработил определени части от следващите томове, но не изцяло. През 1885 г. 
Енгелс публикува том втори, а през 1894 г. и том трети на основния марксов труд, озаг-
лавени съответно ―Процесът на капиталистическото обръщение― и ―Процесът на капи-
талистическото производство като цяло―. През 1904 г. е публикуван от К. Кауцки на 
немски четвъртият том, озаглавен ―Теория на принадената стойност―. На руски ―Капи-
талът― е преведен едва през двайсетте години на миналия век. 
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абстрактното към конкретното Маркс изяснява счетоводно-познавателния 
процес през призмата на природата на стойността на благата (опредмете-
ния абстрактен труд), което е теоретично постижение, но не е конкретен 
принос за методологията на дисциплината. Налице е определена дистанция 
между същностното разработване на методологията на счетоводството и 
политикономическата трактовка на неговата същност. По обективни при-
чини липсва научно знание, което по-късно ще се конкретизира като мате-
матическа икономия – диалектическо допълнение на утвърдената полити-
кономия. Показателно е казаното от Енгелс във връзка с редактирането на 
раздела за капиталовия оборот в „Капиталът―, а именно: „Колкото и силен 
да беше Маркс в алгебрата, цифровите изчисления, особено търговските, 
не му се отдаваха... Но знанието на отделните сметководни методи и 
упражняването в обикновеното практическо търговско сметководство 
съвсем не е едно и също, и по този начин Маркс се е заплел в изчисляване-
то на оборотите...―1 Тази страна на връзката между марксисткото стой-
ностно учение и счетоводното познание в социалистическата отчетност по 
правило се избягваше за отбелязване. Изводът за несъвпадението между 
конвенциалното теоретико-стойностно познаване на природата, методите и 
методологията като цяло на счетоводството и на тяхното практическо из-
ползване е безусловно значим и в наши дни. Отразените слабости в „бур-
жоазната― счетоводна литература за липсата на икономико-математическо 
обосноваване на философски изведените му теоретични постановки се 
дължат, както се каза по-горе, на пропуските в съответното образование на 
Маркс, на факта, че неговото самообучение в икономико-математическата 
област не е могло да компенсира това, което той (както много други изсле-
дователи преди и след него) е изпуснал в младостта си. Още повече като 
много добър познавач и последовател на Хегеловата философия (обосно-
вал нейния диалектико-материалистически вариант) той е бил наясно, че 
качествените икономически изследвания са резултат от съответните коли-
чествени натрупвания.  

 
МАРЖИНАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ И СЧЕТОВОДСТВОТО 
През 1871 г., т.е. четири години след появата на „Капиталът―, едновре-

менно в западноевропейски страни се появяват аналогични трудове при 
самостоятелност в работата на отделните автори. Това е било показателно 
за съществуването на качествено нова основополагаща историческа тен-
денция с общовалидни резултати. Определящата новост в публикациите 
(три самостоятелни книги) на въпросния триумвират е било заместването 
на класическата трудова теория за стойността с концепцията за маржинал-
ната полезност. Втората идея за стойността е имала своето доста по-
раншно характеризиране (трийсетте години на ХІХ век), така че да се го-

                                                           
1 Маркс, К., Капиталът, т. ІV, С., 1968 г. 
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1 Маркс, К., Капиталът, т. ІV, С., 1968 г. 
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вори за маржинална революция изглежда пресилено. Идеята за маржинал-
ната полезност (субективната, неокласическата теория за стойността) се е 
разпростанявала бавно и не е замествала ефективно класическата полити-
кономия до последното десетилетие на ХІХ век. В трудовете по история на 
икономическата мисъл в публикуваното през периода 1870 – 1890 г. дори 
не се споменава за маржиналната полезност. При това съответната полез-
ност като новаторското ядро на политикономията същностно се е променя-
ла с нейното разпространяване. Дори се е наложила постановката: „...това, 
което е от значение в маржиналната полезност е било прилагателното, а 
не съществителното―, като полезността се е оказала обединяващ принцип 
за общата икономическа мисловност. През 90-те години на ХІХ век тя вече 
е била сведена до проблема за линиите на търсенето.1 Въвеждането на 
маржиналния анализ реално е представлявало истинската разделителна ли-
ния между класическата теория за стойността и икономикса от втората по-
ловина на ХХ век – процес с ползотворно отражение особено върху разви-
тието на вътрешнофирмената счетоводна отчетност. Така че не идеята за 
полезността, а тази за маржинализма (пределността) е, която е определила 
важното място на количествените методи в икономическия анализ след 
1870 г. Независимо от това, че отделни утвърдени „буржоазни― икономис-
ти са отричали методологичната роля на математиката като инструмент на 
икономическото изследване. Дори се е настоявало, че математиката не е 
била от полза при разкриването на качествената природа на явления като 
стойност, печалба, рента и други. За целите на счетоводния анализ обаче 
интерес представляват изходните теоретични обяснения на маржиналната 
революция. Обикновено те се свеждат до четири, като за целите на насто-
ящото изследване от значение е следното: тя е създадена противовес на со-
циалистическите идеи, преди всичко в техния марксистки вариант.2 Като 
цяло важен аргумент за появата на маржиналната революция (с ядро су-
бективната неокласическата, австрийската школа), за разлика от класичес-
ката теория за стойността е, че тя фактически е буржоазна рефлексия на 
марксизма. 

Първият том на „Капиталът― се е появил през 1867 г., а е преведен на 
английски двадесет години по-късно. Идеята за маржиналната полезност и 
производителност на капитала обаче изпреварва по време тази в посочения 
първи том, както и нейното отразяване в тогавашните счетоводни трудове. 
Така че в ранните си публикации авторите-маржиналисти (субективисти, 
неокласици) изобщо не са познавали основния труд на Маркс. Едва през 
80-те години на ХІХ век с разпространяването на марксистките идеи всред 

                                                           
1 Значението на теорията за маржиналната полезност е било в разглеждането на пробле-
ма за общоикономическото разпределение с максимален ефект. 
2 Другите три са: тя е автономно интелектуално творение в рамките на дисциплината 
―икономикс―; продукт е на философски разсъждения; породена е от определени инсти-
туционални промени в стопанството). 
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работническите движения водещите европейски „буржоазни― автори на ба-
зата на маржинализма атакуват марксистката теория. Не е учудващо, че са 
правени опити новата мисловна тенденция да бъде целево насочена срещу 
съществуващите политически съперници в икономическата област през 
епохата.1 Утвърждава се, че ранните икономисти, изповядващи идеите на 
маржинализма, не са имали представа за спектъра от социалистически 
идеи през втората половина на ХІХ век и по-специално за марксистките 
такива. Теорията за маржиналната полезност се квалифицира като идеоло-
гически неутрална поради факта, че се е появила без пряка връзка с прак-
тическите общоикономически, финансови и счетоводни проблеми на епо-
хата, макар да е била съвместима, с които да са от съществуващите поли-
тически и социални въпроси.2 От друга страна, номенклатурата от полез-
ност и безполезност се свежда непосредствено до въпроса дали системата 
на свободното предприемачество представлява такова използване на ре-
сурсите за удовлетворяване на потребностите, което да осигурява на об-
ществото най-голямото превишаване на полезността над безполезността. 
Ранни маржиналисти са смятали, че в техните трудове се е демонстрирало, 
че съвършената конкуренция максимизира удовлетворяването на всички 
членове на обществото – изцяло отхвърлена апологетика от следващите 
поколения икономисти с традиционно разбиране за полезността. Повечето 
автори след водоразделната 1870 година са били силно критични към съ-
ществуващото неравенство при разпределението на дохода и не са се коле-
баели да използват теорията за полезността, за да засилват тяхната крити-
ка. Като цяло обаче многобройни са различията в политическата мислов-
ност на плеадата икономисти в рамките на мейнстрийма на неокласическа-
та (субективистката) политикономия. Изводът е, че разработването на 
маржиналистката концепция едва след публикуването на „Капиталът― не е 
било основание на социалистическите счетоведи по идеологически съоб-
ражения през втората половина на ХХ век да отхвърлят нейните положи-

                                                           
1 Така представители на т.нар. Австрийска икономическа школа в рамките на разработе-
ната от тях теория за лихвата са интегрирали различни възгледи на марксистката кон-
цепция за експлоатацията. Този подход обаче съдейства за еволюцията на маржиналния 
анализ, но не и за разбирането на неговия генезис. 
2 Марксистите обаче не претендират, че привържениците на субективната теория за 
стойността са се стремяли всячески да защитават капиталистическата формация. За тях 
теорията за маржиналната полезност е поддържала естествено възгледите за социално-
икономическите процеси такива, каквито са и оттук тя е определяна като напълно из-
държана да генерира решения в полза на съществуващото финансово-счетоводно дело. 
Фактически класическата трудова теория за стойността се е разглеждала като далеч по-
добър метод за качествена защита на частната собственост. Трудно е да се мисли за по-
издържан метод по отношение на капиталистическите интереси от този за обоснования 
фонд за заплатите в класическия икономикс. Един от несъвършените аспекти на теория-
та за полезността е била тезата, че само егалитаризма максимизира потребителските 
желания. 
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телни страни във формирането на българското финансово-счетоводно зна-
ние. Не можеше да се очаква, че след като политикономията на социализма 
тотално игнорира научните достойнства на „буржоазния― неокласически 
икономикс, социалистическата отчетност ще си позволи опцията да се раз-
работва под неговото методологично влияние. Това можеше да стане при 
положение, че преподавателите в счетоводната катедра при УНСС бяха 
проявили научна прозорливост по отношение на реалното въздействие на 
икономико-математическата наука в бившия СССР върху еволюцията на 
счетоводното знание в условията на научно-техническата революция. За 
съжаление това не се случи.  

 
ПРЕВЪРНАТИТЕ ФОРМИ НА СТОЙНОСТТА  
И СЧЕТОВОДСТВОТО 
Разграничаването на капитала на основен и оборотен е тема на класи-

ческата политикономия доста преди дългогодишната изследвателска ак-
тивност на основоположника на „научния― социализъм. Една от неговите 
цели е била научното установяване на истинското съдържание на видовете 
счетоводно измерим капитал, за да се трансформират те в научни катего-
рии, а не както са били разбирани в ежедневното отчитане и стопанисване. 
Съответното деление е основополагащо за структурирането на активите в 
счетоводния баланс от векове. Според Маркс, въпреки че основният и обо-
ротният капитал са само форми на обръщението на разни части на капита-
ловата стойност, те са обусловени и от процеса на пренасянето на стой-
ността на тези части върху продукта. Така обичайното разделяне на тради-
ционното за счетоводната функция разграничаване на основен и оборотен 
капитал прикрива, а не разкрива експлоататорската същност на капиталис-
тическото стопанисване. От своя страна, въведеното от Маркс деление на 
капитала на постоянен и променлив капитал зависи от процеса на създава-
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променлив капитал. В марксистката политическа икономия това е базисна-
та разлика между двата разглеждани вида деления на първоначално инвес-
тирания капитал. Обобщава се, че по своята форма на движение променли-
вият капитал се отнася към оборотния капитал, но се различава от посто-
янните части на капитала по това, че докато стойността на тези части се 
пренася върху продукта (конкретен труд), стойността на променливия ка-
питал се възпроизвежда, т.е. отново се създава абстрактен труд, като съот-
ветният капитал формира и принадената стойност. 

В терминологията на социалистическата счетоводна отчетност, в чиито 
прерогативи не влиза дълбочинния философско-икономически анализ на 
динамиката на стойността под „повърхността на явленията―, няма катего-
рии като постоянен и променлив капитал. Така практически ясното деле-
ние на основни и оборотни средства в актива на счетоводния баланс е 
обусловено от обръщаемостта на различните части на производствените 
средства, при което в обобщественото стопанство, поради качествено но-
вия характер на социалистическите производствени отношения на братско 
сътрудничество, доверие, взаимопомощ и прочее през втората половина на 
ХХ век, не е имало необходимост от диференциацията на постоянен и 
променлив капитал. Основополагащото разграничаване на основни и обо-
ротни средства в счетоводната методология при командната икономика е 
било достатъчно. По този начин в условията на ранния, а по-късно зрелия 
социализъм, не е имало нито замъгляване на процеса на нарастването на 
стойността, нито на този на пренасянето на стойността в процеса на нейния 
перманентен кръгооборот. Остава обаче открит въпросът: въвеждането 
след 1990 г. на неолибералната организация на производство и управление 
в условията на частна собственост върху средствата за производството със 
съпътстващата я експлоатация на хората на наемния труд, не изисква ли 
допълнително внимание (своеобразно възвръщане) към диалектически из-
веденото от Маркс деление на общия капитал на постоянен и променлив, с 
възпроизводството на стойността на втория, при което съответният капи-
тал извиква на преден план и открояването на принадената стойност? 

За Маркс превръщането на парите в средства за производството е дви-
жение на капитала с базисен пункт – покупката на работната сила. На тази 
основа той изследва капиталистическия възпроизводствен процес като 
процес на създаването на принадена стойност.1 Когато полага физически 
труд работникът е творец, докато капиталитическата форма на това твор-
чество – нарастването на стойността, конкретизира работника като вещ 
(т.е. променлив капитал). На тази основа марксистката политикономия 
анализира създаването на принадена стойност, като всеобщата база на ка-

                                                           
1 По-нататък обосновава разделянето на принадената стойност на капитал и доход. Тео-
ретически капиталистическата форма на производство и управление предполага фор-
малното подчинение на работника на капиталиста, осъществено при купуването на ра-
ботната сила – необходима и достатъчна предпоставка за производството. 



Сборник с доклади 109Сборник с доклади 

108 

променлив капитал. В марксистката политическа икономия това е базисна-
та разлика между двата разглеждани вида деления на първоначално инвес-
тирания капитал. Обобщава се, че по своята форма на движение променли-
вият капитал се отнася към оборотния капитал, но се различава от посто-
янните части на капитала по това, че докато стойността на тези части се 
пренася върху продукта (конкретен труд), стойността на променливия ка-
питал се възпроизвежда, т.е. отново се създава абстрактен труд, като съот-
ветният капитал формира и принадената стойност. 

В терминологията на социалистическата счетоводна отчетност, в чиито 
прерогативи не влиза дълбочинния философско-икономически анализ на 
динамиката на стойността под „повърхността на явленията―, няма катего-
рии като постоянен и променлив капитал. Така практически ясното деле-
ние на основни и оборотни средства в актива на счетоводния баланс е 
обусловено от обръщаемостта на различните части на производствените 
средства, при което в обобщественото стопанство, поради качествено но-
вия характер на социалистическите производствени отношения на братско 
сътрудничество, доверие, взаимопомощ и прочее през втората половина на 
ХХ век, не е имало необходимост от диференциацията на постоянен и 
променлив капитал. Основополагащото разграничаване на основни и обо-
ротни средства в счетоводната методология при командната икономика е 
било достатъчно. По този начин в условията на ранния, а по-късно зрелия 
социализъм, не е имало нито замъгляване на процеса на нарастването на 
стойността, нито на този на пренасянето на стойността в процеса на нейния 
перманентен кръгооборот. Остава обаче открит въпросът: въвеждането 
след 1990 г. на неолибералната организация на производство и управление 
в условията на частна собственост върху средствата за производството със 
съпътстващата я експлоатация на хората на наемния труд, не изисква ли 
допълнително внимание (своеобразно възвръщане) към диалектически из-
веденото от Маркс деление на общия капитал на постоянен и променлив, с 
възпроизводството на стойността на втория, при което съответният капи-
тал извиква на преден план и открояването на принадената стойност? 

За Маркс превръщането на парите в средства за производството е дви-
жение на капитала с базисен пункт – покупката на работната сила. На тази 
основа той изследва капиталистическия възпроизводствен процес като 
процес на създаването на принадена стойност.1 Когато полага физически 
труд работникът е творец, докато капиталитическата форма на това твор-
чество – нарастването на стойността, конкретизира работника като вещ 
(т.е. променлив капитал). На тази основа марксистката политикономия 
анализира създаването на принадена стойност, като всеобщата база на ка-
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Приносите на счетоводството в икономическата наука 

 

109 

питалистическото производство. Последното е единство на процеса на 
труда и процеса на нарастването на стойността, които си противостоят ка-
то потребителна стойност и разменна стойност (счетоводно изразено като 
активите и пасивите), в качеството им на абстрактен и конкретен труд, и 
формиращи диалектическото единство на противоположностите. Според 
„буржоазните― икономисти капиталистът и работникът си поделят създа-
дения работен продукт: една част от него за капиталиста под формата на 
печалба; друга част за работника под формата на работна заплата. Послед-
ната се изплаща преди продажбата на готовия продукт, от което следва па-
радоксалната ситуация, че работникът се кредитира от неговия работода-
тел (капиталиста). Реално като продава работната си сила работникът от-
чуждава на капиталиста нейната потребителна стойност, която като всяка 
потребителна стойност се осъществява в процеса на потреблението. За 
Маркс продуктът на труда, т.е. продуктът на това потребление, от самото 
си начало като цяло е собственост само на капиталиста.1 Въпреки че е не-
обходима за възникването на капитала покупката на работната сила и дори 
нейната употреба за създаване на нова стойност все още не е достатъчна: 
трябва освен формирането на нова стойност да се създаде по-голяма стой-
ност. При изследването на източника на принадената стойност теоретикът 
на „научния― социализъм прави извода, че процесът на създаването на нова 
стойност продължава дотогава, докато се възпроизвежда стойността на ра-
ботната сила. В това се специфицира разликата между потребителна стой-
ност и стойност на стоката работна сила. Така процесът се диференцира на 
възпроизводство на работна сила и производство на принадена стойност. 
Източник на последната е континюитета на потреблението на работната 
сила отвъд времето за възпроизводството на нейната стойност. За откритие 
на Маркс се смята, че зад принадената стойност, по-точно зад нейната пре-
върната форма – печалбата, се крие принаденият труд, като същевременно 
е дефинирал, че по силата на този факт принаденият труд приема формата 
на принадена стойност, а тя е категория единствено на капиталистическия 
строй.2 Авторът разкрива особеностите на капиталистическата експлоата-
ция, а именно: изразходваният принаден труд приема формата на принаде-
на стойност, а отношението на принаденото време към необходимото вре-
ме приема формата на отношение на принадената стойност към променли-
вия капитал. Така отношението на експлоатация е овеществено, завоалира-
но като отношение на вещите. 

                                                           
1 Вярно е, че работникът възпроизвежда стойността на работната си сила, но това единс-
твено разкрива, че от продадения продукт капиталистът възмездява себе си за това, кое-
то е изплатил за работната сила на работника. 
2 Маркс не се ограничава с формулировката, че стойността се определя от количеството 
обществено необходим труд, а разкрива по силата на какво общественият труд в стоко-
вото производство задължително приема формата на стойност. 
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Казаното до тук беше изцяло субстанция на преподаването на полити-
кономията на капитализма при командната икономика. Политикономията 
на социализма, обоснована като теоретико-методологичната база на счето-
водното познание за стопанската действителност, обаче не можеше да си 
позволи този лукс, отричаше принадената стойност, променливия капитал 
и тяхното отношение като норма на експлоатацията. Социалистическата 
отчетност плътно следваше тази постановка, но за сметка на това възприе-
маше марксистката теза за нормата на печалбата, като отношението на 
принадената стойност към целия капитал – постоянен и променлив (но ве-
че като основни и оборотни средства). Още повече, че Маркс е имал поло-
жително отношение към отнасянето (съизмерването) на печалбата спрямо 
съвкупните активи, изтъквал е значението на този показател за разпределе-
нието на печалбата между различните групи капиталисти. За социалисти-
ческата счетоводна отчетност нормата на печалбата е регулярен показател, 
нормата на експлоатацията – неприсъщ показател. Ролята на нормата на 
печалбата при обобщественото стопанство се усилва от следните обстоя-
телства: 

първо, създава погрешната представа, че принадената стойност (печал-
бата) е резултативно следствие от използването на целия капитал (сумарни 
активи), а не точно от променливия капитал; 

 второ, съществено редуцира нормата на принадената стойност (и оттук 
на нормата на експлоатацията) чрез отношението на принадената стойност 
към съвкупния капитал, която винаги ще бъде по-малка от отношението на 
принадената стойност само към променливия капитал. 

В социалистическия счетоводен анализ беше в сила показателят за 
ефективността като отношение на печалбата към общите активи (създаден 
в началото на ХХ век, т.нар. формула Дюпон). Нямаше опити печалбата да 
се отнася само към оборотните средства, както това прави Маркс при въ-
веждането на нормата на принадената стойност на фона на променливия 
капитал. Така социалистическият счетоводен анализ признаваше правото 
на Маркс да игнорира постоянния капитал при установяването на степента 
на капиталистическата експлоатация, като се аргументира с методологич-
ната правомерност на автора да прилага метода на научната абстракция за 
постигане на целта на научната мисловност – зад външната представа за 
разнообразните стопански явления и процеси да се разкрива и опознава 
тяхната същност. Но, от друга страна, социалистическото аналитично ин-
терпретиране на нормата на принадената стойност (тази абсолютна стой-
ност към променливия капитал) омаловажаше правото на истинските пос-
ледователи на Маркс при командната икономика да я обосновават чрез 
двуединния процес на възхождане от абстрактното към конкретното и об-
ратното на това движение. По този начин обаче отново възниква въпрос, 
подобен на по-горе поставения: въвеждането от началото на 90-те години 
на ХХ век на неолибералната капиталистическа алтернатива на организа-
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цията на производството и управлението, респективно тази с частната соб-
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КОЛИЧЕСТВЕНАТА СТРАНА НА СЧЕТОВОДНО ИЗСЛЕДВАНЕ 
В средата на 80-те години на миналия век катедреният колектив към 

счетоводната катедра на УНСС се оказа разединен по въпроса за модела на 
калкулирането на себестойността, а в по-широк план върху икономико-
математическото моделиране на счетоводния процес. Методологична ос-
нова на публикациите на нехабилитираните преподаватели по тези въпроси 
бяха научните открития на съветската математическа икономия, разрабо-
тения икономико-математически и статистически инструментариум, пос-
тиженията на счетоводната наука в европейските социалистически страни. 
По-общо главните изводи бяха следните: 
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На основата на новите научни идеи и открития на съветската макроико-
номическа мисъл (с представители Нобеловия лауреат Л.В. Канторович, 
В.С. Немчинов, В.В. Новожилов и други), разглеждани като доразвитие на 
марксовото икономическо учение в условията на социализма, в счетовод-
ната наука се разработва принципно новият калкулационен метод. За съ-
жаление нехабилитираните преподаватели в катедрата трябва да изтърпят 
следната констатация: „Неблагополучията в икономическата наука – а са 
известни официалните оценки за нейното развитие и равнище – се дъл-
жат до голяма степен на неблагополучия в областта на политическата 
икономия.―1 В учебниците по политическа икономия от средата на 80-те 
години, въпреки прехвалените постижения на зрелия социализъм, все още 
нямаше ясна теоретична интерпретация на научните открития на макрои-
кономическата наука в бившия СССР, на обективно обусловените оценки 
на Л.В. Канторович, на диференциалните разходи на В.В. Новожилов и 
други, на познавателната страна и изясняването на съдържанието на ут-
върдените икономически категории (в това число себестойността). По този 
въпрос академик Л.В. Канторович писа, че „...практическата страна на 
въпроса за намирането на оптималния план, на значението на свързаните 
с него икономически категории тясно се преплита с теорията – изяснява-
нето на природата на икономическите показатели, уточняване на пре-
дишните икономически понятия и въвеждането на нови, с моделирането 
на различните страни на икономическия процес.―2 Несвоевременното ин-
терпретиране на новите икономически понятия в политическата икономия 
на зрелия социализъм създаде проблеми на тяхното широко интегриране в 
такава вековна стопанска дисциплина като счетоводната отчетност. Това 
обективно се отнася и за новите количествени методи за анализ и оптими-
зация на стопанските процеси, за приложението на функционалния анализ 
на връзката между разходите и резултатите в счетоводството, като подчер-
тано специфична икономико-математична дисциплина. На тази основа по-
вечето хабилитирани научни работници в счетоводната наука, привърже-
ници главно на нейното разработване като сметководна дисциплина, не 
можаха своевременно да разберат призива, отправен от академик В. Нем-
чинов от края на 60-те години на миналия век (когато у нас ежегодно се 
внедряваше било нова система за планиране и ръководство, било нов ико-
номически механизъм), а именно: „...не може икономистите да разглеж-
дат икономическата наука... само за качествените икономически законо-
мерности, изпускайки изпредвид... анализа на количествената страна на 
закономерностите за развитие на социалистическото общество.―3 Хаби-
литираните преподаватели в УНСС не съдействаха усилено за интегрира-

                                                           
1 Аройо, Ж., ―Дисертациите в обществознанието―, сп. Ново време, 1986, кн. 1, с. 75. 
2 Канторович, Л.В., Применение математики в экономических исследования, М., 1965, с. 8. 
3 Немчинов, В.С., Применение математических методов в экономических исследованиях  
и планировании, Избранные произведения, т. 3, М., 1967, с. 81. 



Сборник с доклади 113Сборник с доклади 

112 

На основата на новите научни идеи и открития на съветската макроико-
номическа мисъл (с представители Нобеловия лауреат Л.В. Канторович, 
В.С. Немчинов, В.В. Новожилов и други), разглеждани като доразвитие на 
марксовото икономическо учение в условията на социализма, в счетовод-
ната наука се разработва принципно новият калкулационен метод. За съ-
жаление нехабилитираните преподаватели в катедрата трябва да изтърпят 
следната констатация: „Неблагополучията в икономическата наука – а са 
известни официалните оценки за нейното развитие и равнище – се дъл-
жат до голяма степен на неблагополучия в областта на политическата 
икономия.―1 В учебниците по политическа икономия от средата на 80-те 
години, въпреки прехвалените постижения на зрелия социализъм, все още 
нямаше ясна теоретична интерпретация на научните открития на макрои-
кономическата наука в бившия СССР, на обективно обусловените оценки 
на Л.В. Канторович, на диференциалните разходи на В.В. Новожилов и 
други, на познавателната страна и изясняването на съдържанието на ут-
върдените икономически категории (в това число себестойността). По този 
въпрос академик Л.В. Канторович писа, че „...практическата страна на 
въпроса за намирането на оптималния план, на значението на свързаните 
с него икономически категории тясно се преплита с теорията – изяснява-
нето на природата на икономическите показатели, уточняване на пре-
дишните икономически понятия и въвеждането на нови, с моделирането 
на различните страни на икономическия процес.―2 Несвоевременното ин-
терпретиране на новите икономически понятия в политическата икономия 
на зрелия социализъм създаде проблеми на тяхното широко интегриране в 
такава вековна стопанска дисциплина като счетоводната отчетност. Това 
обективно се отнася и за новите количествени методи за анализ и оптими-
зация на стопанските процеси, за приложението на функционалния анализ 
на връзката между разходите и резултатите в счетоводството, като подчер-
тано специфична икономико-математична дисциплина. На тази основа по-
вечето хабилитирани научни работници в счетоводната наука, привърже-
ници главно на нейното разработване като сметководна дисциплина, не 
можаха своевременно да разберат призива, отправен от академик В. Нем-
чинов от края на 60-те години на миналия век (когато у нас ежегодно се 
внедряваше било нова система за планиране и ръководство, било нов ико-
номически механизъм), а именно: „...не може икономистите да разглеж-
дат икономическата наука... само за качествените икономически законо-
мерности, изпускайки изпредвид... анализа на количествената страна на 
закономерностите за развитие на социалистическото общество.―3 Хаби-
литираните преподаватели в УНСС не съдействаха усилено за интегрира-

                                                           
1 Аройо, Ж., ―Дисертациите в обществознанието―, сп. Ново време, 1986, кн. 1, с. 75. 
2 Канторович, Л.В., Применение математики в экономических исследования, М., 1965, с. 8. 
3 Немчинов, В.С., Применение математических методов в экономических исследованиях  
и планировании, Избранные произведения, т. 3, М., 1967, с. 81. 
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нето на съответната количествена страна на счетоводството в неговата 
авангардна методология. Това не им позволи впоследствие диалектически 
да достигнат и до неговото същностно теоретико-икономическо развитие в 
условията на наложилото се социалистическо обществознание и адекватна 
форма на практическа организация и управление на обществото. Неизбеж-
но също така възниква въпросът за нанесената загуба за националното сто-
панство вследствие на отхвърлянето на модерното калкулиране по съкра-
тената себестойност от страна на определени преподаватели още от среда-
та на 60-те години на ХХ век. С други думи, загуби от това, че хилядите 
счетоводители в страната трябваше практически да извършват сложното 
счетоводно отчитане с остарелите методи на калкулацията, анализа и конт-
рола. Количествената страна на счетоводното изследване при зрелия соци-
ализъм определено заслужаваше далеч по-голямо внимание и реализация. 
В светлината на казаното основоположникът на „научния― социализъм се 
оказва безусловно прав: „Една цифра позволява да се разбере повече, от-
колкото томове риторическа глупост.― 

 
Заключение 
Еволюцията на българското счетоводство доказва, че то няма друга ал-

тернатива за развитие освен по постиженията на фундаменталната иконо-
мическа мисъл. През 70-те години на ХХ век утвърдилата се научна дис-
циплина с незаменима методология трябваше обаче да се усъвършенства в 
съответствие с постиженията на теорията за икономическата оптимизация 
в бившия СССР. Хабилитираните преподаватели в счетоводната катедра 
при УНСС пропуснаха тази възможност с формални твърдения. Това дове-
де до игнориране на прогресивните възгледи на одързостили се нехабили-
тирани преподаватели в тази насока. 
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development other than the achievements of fundamental economic thought. 
 
Keywords: accounting science, systematic approach, economic approach, 
Marxism, margin revolution 
 
JEL: B1, B10, B12, B13, B14, B16 

 

                                                           
1 Professor, PhD, Department ―Accounting and Analysis―, UNWE, Sofia, email: 
trifonb@abv.bg  



Сборник с доклади 115Сборник с доклади 

114 

UPHOLDING SCIENCE IN ACCOUNTING 

 
Trifon Trifonov1 

 
Abstract: The main purpose of the paper is to examine the theoretical and 

methodological challenges that arise in the course of the evolution of accounting 
science. The peculiarities in the development of accounting science, which 
presuppose estimates for it, as well as their relevance to current reporting, are 
revealed. In this connection, the following main issues are analyzed in the study: 
the application of the systemic versus economic approach in accounting science, 
the role and application of Marxist economic theses in accounting, the 
introduction of margin analysis and the role of the margin revolution, the 
application of quantitative methods for analyzing and optimizing economic 
processes and the functional analysis of the relationship between cost and 
results in accounting. Based on the analysis made, it is concluded that the 
evolution of Bulgarian accounting has proved that it has no alternative for 
development other than the achievements of fundamental economic thought. 
 
Keywords: accounting science, systematic approach, economic approach, 
Marxism, margin revolution 
 
JEL: B1, B10, B12, B13, B14, B16 

 

                                                           
1 Professor, PhD, Department ―Accounting and Analysis―, UNWE, Sofia, email: 
trifonb@abv.bg  

 

115 

РЕНТАБИЛНОСТ НА БАЗА ТРУДОВИ РЕСУРСИ  
И НА БАЗА РАЗХОДИ ЗА ЖИВ ТРУД  
(МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ) 

 
проф. д-р Кръстьо Чуков1 

 
Резюме 
Обект на изследване в представената разработка са два показателя за 

рентабилността, отнасящи се за предприятията с основна промишлена 
дейност: 1) рентабилност на база трудови ресурси и 2) рентабилност на 
база разходи за жив труд. Първият показател по същество характеризи-
ра крайната ефективност от използването на един от основните произ-
водствени ресурси – работната сила, а вторият – крайната ефектив-
ност на извършените разходи за функционирането на работната сила. 

Чрез метода на детерминираното факторно моделиране логически е 
изведен и представен двуфакторен модел за анализ на рентабилността на 
база трудови ресурси и четирифакторен модел за анализ на рентабил-
ността на база разходи за жив труд. 

Двуфакторният модел позволява да се установява и дава оценка за влияни-
ето на два фактора върху отклонението между фактическото и критерий-
ното равнище на рентабилността на база трудови ресурси: 1) промени в про-
изводителността на труда и 2) промени в рентабилността на продажбите. 

Четирифакторният модел осигурява възможност да се установява и 
дава оценка за влиянието на следните фактори върху отклонението 
между фактическото и критерийното равнище на рентабилността на 
база разходи за жив труд: 

1) промени в производителността на труда; 
2) промени в средната работна заплата на едно лице от персонала; 
3) промени в разходите за осигуровки на едно лице от персонала и 
4) промени в рентабилността на продажбите. 
Анализът може да се задълбочи чрез детайлизация на получените ре-

зултати за влиянието на факторите върху динамиката на двата показа-
теля за рентабилност, съчетана с метода на дяловото участие. По от-
ношение на първия показател това изисква анализ на влиянието на фак-
торите, дефиниращи производителността на труда и рентабилността 
на продажбите, а по отношение на втория показател – факторите, де-
финиращи съответно производителността на труда, средната работна 
заплата на едно лице от персонала, разходите за осигуровки на едно лице 
от персонала и рентабилността на продажбите. 

Ключови думи: рентабилност, ресурси, разходи, модели за анализ, фактори 
JEL: M49 

                                                           
1 Проф. д-р в катедра „Счетоводство и анализ―, УНСС, kris.chukov@abv.bg 
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Въведение 
Рентабилността изразява способността на предприятието да „произвеж-

да― печалба, т.е. с приходите от своята стопанска дейност не само да възс-
тановява извършените разходи, но и да реализира именно печалба. Естест-
веният стремеж е постигането на такава рентабилност, която да осигурява 
успешна бъдеща дейност и просперитет на предприятието. Именно рента-
билността е същностният индикатор за крайната ефективност от дейността 
на предприятието. Тя е „единственото оправдание за съществуването на 
стопанското предприятие.― (Чолаков, 1938, с.107) 

Абсолютната сума на печалбата означава, че предприятието е рентабил-
но, но сама по себе си не показва равнището на ефективност. Ето защо тя 
(печалбата) трябва да се постави в отношение към друга величина, служе-
ща за база. Принципната формула за равнището на рентабилността е: 

 
В зависимост от целите и задачите на анализа могат да се използват раз-

лични разновидности на печалбата: счетоводната, т.е. брутната печалба 
(преди облагането й с данъци), нетната (балансовата) печалба, печалбата от 
основната дейност – брутна или нетна, балансовата печалба преди лихвите 
и др. Базата за изчисляване на рентабилността също може да бъде различ-
на: разходите на предприятието, себестойността на продукцията, приходи-
те, приходите само от основната дейност, активите, собственият капитал и 
др. В зависимост от това, коя точно печалба в отношение към каква база 
ще се постави, ще се получи едно или друго съдържание на рентабилност-
та. По този начин рентабилността може да се анализира и оценява в раз-
лични аспекти. Основателно се подчертава, че определянето на рентабилност-
та на различни бази създава възможност да се насочва вниманието на стопан-
ския субект към влиянието на различни фактори. (Пергелов, 2002, с. 238). 

В настоящия доклад обект на изследване са показателите за рентабил-
ност на база трудови ресурси и на база разходи за жив труд за предприяти-
ята с основна промишлена дейност. Чрез използването на рентабилността 
на база трудови ресурси по същество се анализира и дава оценка за крайна-
та ефективност от използването на един от основните производствени ре-
сурси – работната сила. Използването на рентабилността на база разходи за 
жив труд позволява да се анализира и оценява крайната ефективност на из-
вършените разходи за функционирането на работната сила. 

 
Модел за анализ на рентабилността на база трудови ресурси 
Рентабилността на база трудови ресурси се изчислява като отношение 

между печалбата от продажби на продукцията и средносписъчния брой на 
персонала, т.е. 
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 е равнището на рентабилността, 

 – печалбата от продажби на продукцията, а 
 – средносписъчният брой на персонала. 

Показва печалбата от продажби на продукцията, падаща се на едно лице 
или на 100 души от средносписъчния брой на персонала на предприятието. 
В зависимост от целите и задачите на анализа може да се използва брутна-
та или нетната печалба от продажби на продукцията. Брутната печалба от 
продажби на продукцията е разликата между нетните приходи от продажби 
на продукцията (N) и себестойността на продажбите (S). Нетната печалба 
от продажби на продукцията може да се определи като първоначално се 
определя коефициент, представляващ отношение между балансовата и 
брутната (счетоводната) печалба. След това абсолютният размер на брут-
ната печалба от продажби на продукцията се умножава с така изчисления 
коефициент. 

Формулата за рентабилността на база трудови ресурси може да се пре-
образува и да се представи като произведение между производителността 
на труда (РТ) и рентабилността на продажбите   В случая произ-
водителността на труда се определя като отношение между нетните прихо-
ди от продажби на продукцията и средносписъчния брой на персонала, т.е. 

 
Рентабилността на продажбите (ефективността на маркетинга) е про-

центното отношение между печалбата от продажби на продукцията и нет-
ните приходи от продажби на продукцията, т.е. 

 
По този начин като резултат се получава следният модел за анализ на 

рентабилността на база трудови ресурси: 

 
Зависимостта, изразена чрез получения модел, позволява при анализа да 

се установява и дава оценка за влиянието на два фактора върху отклонени-
ето между фактическото и критерийното равнище на рентабилността на 
база трудови ресурси: 

1) промени в производителността на труда и 
2) промени в рентабилността на продажбите. 
Влиянието на всеки един от тези два фактора може да се установи чрез 

някой от методите за детерминиран факторен анализ. 
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Анализът може да се задълбочи като получените резултати за влиянието 
на двата фактора се детайлизират. Това означава да се установи и даде 
оценка за влиянието на факторите, дефиниращи производителността на 
труда и рентабилността на продажбите, а чрез метода на дяловото участие 
– и върху динамиката на рентабилността на база трудови ресурси. 

Върху увеличението/намалението на производителността на труда пря-
ко влияние оказват факторите: (Чуков, 2009, с.40-42) 

1) промени в коефициента на работниците; 
2) промени в коефициента на основните работници; 
3) промени в отработените човекодни от един основен работник; 
4) промени в продължителността на работния ден; 
5) промени в часовата производителност на труда. 
Що се отнася до рентабилността на продажбите интерес представлява и 

успешно може да се използва връзката на този показател с показателя 
„Пълна себестойност на 100 лв. продукция―. Разликата между 100% и пъл-
ната себестойност на 100 лв. продукция е именно рентабилността на про-
дажбите. Ето защо преките фактори, влияещи върху динамиката на пълна-
та себестойност на 100 лв. продукция директно влияят и върху рентабил-
ността на продажбите, но в противоположна посока. 

Показателят „Пълна себестойност на 100 лв. продукция― може да се 
анализира в различни аспекти в зависимост от различните групировки на 
разходите, включени в себестойността на продадената продукция. (Уолш, 
1995, с.90-91); (Шеремет, 1996, с.115-116); (Иванова, 2002, 269-270); (Чу-
ков, 2002, с.258) Тук ще посочим диференцията на разходите на променли-
ви и постоянни. (Чуков, 2000, с.94) В този случай формулата за пълната 
себестойност на 100 лв. продукция  придобива следния вид: 

 

 
 са количествата на отделните видове изделия от продадената продук-

ция; 
- променливите разходи за единица изделие; 
 – размерът на постоянните разходи; 

 – нетната продажна цена на единица изделие. 
Следователно, съгласно формула (7) динамиката на рентабилността на 

продажбите зависи непосредствено от факторите: 
1) промени в асортиментната структура на продукцията; 
2) промени в променливите разходи за единица изделие; 
3) проемни в размера на простоянните разходи и 
4) промени в цените на продадената продукция. 
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Модел за анализ на рентабилността на база разходи за жив труд 
Вторият показател, обект на изследване в този доклад – рентабилността 

на база разходи за жив труд, се изчислява като процентно отношение меж-
ду печалбата от продажби на продукцията и разходите за жив труд  – 
разходи за заплати ) и разходи за осигуровки ), т.е. 

 

 
Показва реализирана печалба от продажби на продукцията, падаща се на 

100 лв. разходи за жив труд. 
Рентабилността на база разходи за жив труд може да се представи като 

произведение между коефициента на ефективност на разходите за жив 
труд (  и рентабилността на продажбите. 

Коефициентът на ефективност на разходите за жив труд се определя ка-
то отношение на нетните приходи от продажби на продукцията към разхо-
дите за жив труд, т.е.                                                         

Показва приходите от продажби на продукцията, получени с един лев 
разходи за жив труд. В такъв случай рентабилността на база разходи за 
жив труд може да се представи така: 

 

 
От своя страна коефициентът на ефективност на разходите за жив тру 

може да се представи като отношение между производителността на труда 
и разходите за жив труд, падащи се на едно лице от персонала, т.е. 

 

 
Като резултат се получава следният аналитичен модел за рентабилност-

та на база разходи за жив труд: 
 

 
От изразената чрез този модел зависимост следва, че върху отклонение-

то между фактическото и критерийното равнище на рентабилността на ба-
за разходи за жив труд оказват влияние следните преки фактори: 

1) промени в производителността на труда; 
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2) промени в средната работна заплата на едно лице от персонала; 
3) промени в разходите за осигуровки на едно лице от персонала и 
4) промени в рентанилността на продажбите. 
Влиянието на всеки един от тези фактори може да се установи чрез ня-

кой от методите за детерминиран факторен анализ. И тук анализът може да 
се задълбочи чрез метода на детайлизацията. Това означава да се извърши 
конкретен анализ и оценка на факторите, влияещи върху производител-
ността на труда, средната работна заплата на едно лице от персонала, раз-
ходите за осигуровки на едно лице от персонала и рентабилността на про-
дажбите, а чрез метода на дяловото участие – и върху динамиката на рен-
табилността на база разходи за жив труд. 

По-горе бяха посочени преките фактори, влияещи върху динамиката на 
производителността на труда и рентабилността на продажбите. 

Показателят за средната работна заплата на едно лице от персонала мо-
же да се представи чрез формулата: (Чуков, 1993, с.88) 

 

 
 е средната работна заплата на едно лице от персонала; 
 – структурата на персонала, т.е. относителният дял (в проценти) на 

отделните категории персонал в общия брой на персонала; 
 – средната работна заплата на едно лице от съответната категория 

персонал. 
От тук може да се установи какво влияние са оказали два фактора върху 

динамиката на средната работна заплата на едно лице от персонала: 
1) промени в структурата на персонала и 
2) промени в средната работна заплата на едно лице от всяка категория 

персонал. 
По отношение на разходите за осигуровки на едно лице от персонала 

може да се използва формула, подобна на формула (13), а именно: 
 

 
 са разходите за осигуровки на едно лице от персонала, а 

 – средният размер на разходите за осигуровки на едно лице от вся-
ка категория персонал. 

От формулата следва, че динамиката на разходите за осигуровки на едно 
лице от персонала зависи пряко от влиянието на факторите: 

1) промени в структурата на персонала и 
2) промени в средния размер на разходите за осигуровки на едно лице 

от всяка категория персонал. 
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2) промени в средната работна заплата на едно лице от персонала; 
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Заключение 
От сравнението на двата модела се вижда, че рентабилността на база 

трудови ресурси се съдържа в рентабилността на база разходи за жив труд 
чрез производителността на труда и рентабилността на продажбите. По то-
зи начин рентабилността на база трудови ресурси се явява като фактор за 
динамиката на рентабилността на база разходи за жив труд. Това означава, 
че увеличаването на равнището на рентабилността на база разходи за жив 
труд изисква изпреварващ растеж на рентабилността на база трудови ресурси 
в сравнение с растежа на разходите за жив труд на едно лице от персонала. 

Анализът на рентабилността на база трудови ресурси и на база разходи 
за жив труд следва да се съчетава с анализа и на други показатели за рен-
табилността от основната дейност на предприятието. Това са показателите: 
рентабилност на база производствени активи (дълготрайни материални ак-
тиви и краткотрайни активи), рентабилност на база себестойност на про-
дажбите, рентабилност на база нетни приходи от продажби на продукция-
та. По този начин, с разширяването на обхвата на анализа, се осигурява да-
леч по-голяма пълнота и точност на изводите и оценката за крайната ефек-
тивност от основната дейност на предприятието. 
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LABOR RESOURCES-BASED AND LABOR COST-BASED RATE OF 
RETURN (MODELS FOR ANALYSIS) 

 
Krastyo Chukov1 

 
Abstract 
This publication studies two rate-of-return indicators relevant to enterprises 

with industrial principal activity: 1) labor resources-based rate of return, and 2) 
labor cost-based rate of return. In its nature, the first indicator describes the 
ultimate efficiency of use of one of the major production resources – manpower, 
and the second – the ultimate efficiency of costs incurred for the operation of 
manpower. 

With the help of the denominated factor modelling method, we outline and 
present two-factor model for analysis of labor resources-based rate of return 
and four-factor model for analysis of labor cost-based rate of return. 

The two-factor model enables the identification and evaluates the impact of 
two factors on the difference between the actual and reference level of labor 
resources-based rate of return: 1) changes of labor efficiency, and 2) changes of 
return on sales. 

The four-factor model gives the opportunity to identify and evaluate the 
impact of the following factors on the difference between the actual and 
reference level of labor cost-based rate of return: 

5) changes of labor efficiency; 
6) changes of average salary per staff member; 
7) changes of social security cost per staff member, and  
8) changes of return on sales. 
Analysis can be further deepened through detailed review of obtained results 

and the factors’ impact on the dynamics of the two rate-of-return indicators, in 
combination with the share method. With regard to the first indicator, it requires 
analysis of the impact of the factors determining labor efficiency and return on 
sales, and with regard to the second indicator – the factors determining labor 
efficiency, average salary per staff member, social security cost per staff 
member, and return on sales, respectively. 

 
Key words: rate of return, resources, cost, analysis models, factors 
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THE ACCRUAL PRINCIPLE IN LIGHT OF THE 
INNOVATIONS CONTAINED IN THE NEW IFRS’s 

 
Prof. Gianfranco Capodaglio1 

Vanina Stoilova Dangarska 
 
Abstract: In 2018 we have witnessed two events that can profoundly mark the 

accounting practice of the persons who prepare the financial statements 
according to the IAS/IFRS: the European endorsement and the entry into force 
of IFRS 15, concerning the revenues from contracts with customers, and the new 
Conceptual Framework for Financial Reporting, which replaces the previous 
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements. There 
are many innovations contained in the two documents, but here we want to 
highlight some aspects concerning one of the principles underlying the financial 
statements that has always represented and represents a fundamental rule: the 
accrual basis. 

 
1. Introduction 
In 2018 we have witnessed two events that can profoundly mark the 

accounting practice of the persons who prepare the financial statements 
according to the IAS/IFRS: the European endorsement and the entry into force 
of IFRS 15, concerning the revenues from contracts with customers, and the new 
Conceptual Framework for Financial Reporting, which replaces the previous 
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements. 

There are many innovations contained in the two documents, but here we 
want to highlight some aspects concerning one of the principles underlying the 
financial statements that has always represented and represents a fundamental 
rule: the accrual basis. 

As is known, the Framework is not a „standard― endorsed by the European 
Union, but in fact summarizes the characteristics generally present in all 
standards. 

 
2. Accrual basis 
Both the Framework up to now in force and IAS 1 dedicate only a few lines 

to the accrual principle, which, as mentioned, is one of the fundamental rules for 
international standards. IAS 1, in fact, postpones the definition of the accrual 
principle to each of the rules concerning the recognition of the elements of the 
financial statements. 

                                                           
1 Prof. Gianfranco Capodaglio –University of Bologna, gianfranc.capodaglio@unibo.it. 
Vanina Stoilova Dangarska –University of Bologna, vanina.dangarska3@unibo.it. 
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Reading the new Framework, however, we find a broad discussion of the 
topic, which sets completely new parameters, which are regularly implemented 
in IFRS 15. 

IFRS 15 replaced the documents IAS 11 (Construction contracts) and IAS 18 
(Revenue). In IAS 18 the application of the accrual principle of the sale of goods 
was disciplined as follows: 

„SALE OF GOODS 
14 Revenue from the sale of goods shall be recognised when all the following 

conditions have been satisfied: 
(a) the entity has transferred to the buyer the significant risks and rewards of 

ownership of the goods; 
(b) the entity retains neither continuing managerial involvement to the degree 

usually associated with ownership nor effective control over the goods sold; 
(c) the amount of revenue can be measured reliably; 
(d) it is probable that the economic benefits associated with the transaction 

will flow to the entity; and 
(e) the costs incurred or to be incurred in respect of the transaction can be 

measured reliably.“ 
As regards the rendering of services, the rule contained in IAS 18 is as 

follows: 
„RENDERING OF SERVICES 
20 When the outcome of a transaction involving the rendering of services can 

be estimated reliably, revenue associated with the transaction shall be 
recognised by reference to the stage of completion of the transaction at the end 
of the reporting period. The outcome of a transaction can be estimated reliably 
when all the following conditions are satisfied: 

(a) the amount of revenue can be measured reliably; 
(b) it is probable that the economic benefits associated with the transaction 

will flow to the entity; 
(c) the stage of completion of the transaction at the end of the reporting 

period can be measured reliably; and 
(d) the costs incurred for the transaction and the costs to complete the 

transaction can be measured reliably.“ 
The new Framework establishes a general rule that, starting from the 

definition of „asset―, normally is applied to all assets and revenues: 
„4.3 An asset is a present economic resource controlled by the entity as a 

result of past events.  
4.4 An economic resource is a right that has the potential to produce 

economic benefits.“  
In this way the concept of „control― is introduced as a characteristic in order 

to indicate in the financial statement an economic resource, which is defined as a 
right by which there is the possibility of obtaining economic benefits, even if 
with a low probability. The control is defined as „an economic resource to an 
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entity. Assessing whether control exists helps to identify the economic resource 
for which the entity accounts. For example, an entity may control a 
proportionate share in a property without controlling the rights arising from 
ownership of the entire property. In such cases, the entity’s asset is the share in 
the property, which it controls, not the rights arising from ownership of the 
entire property, which it does not control“. It is then explained how the control 
can be exercised: „An entity controls an economic resource if it has the present 
ability to direct the use of the economic resource and obtain the economic 
benefits that may flow from it. Control includes the present ability to prevent 
other parties from directing the use of the economic resource and from 
obtaining the economic benefits that may flow from it. It follows that, if one 
party controls an economic resource, no other party controls that resource […] 
 An entity has the present ability to direct the use of an economic resource if it 
has the right to deploy that economic resource in its activities, or to allow 
another party to deploy the economic resource in that other party’s activities.“  

The transfer of risks and benefits is no longer the basic element for 
recognition the effects of an operation; it is explained that „Control of an 
economic resource usually arises from an ability to enforce legal rights. 
However, control can also arise if an entity has other means of ensuring that it, 
and no other party, has the present ability to direct the use of the economic 
resource and obtain the benefits that may flow from it. For example, an entity 
could control a right to use know-how that is not in the public domain if the 
entity has access to the know-how and the present ability to keep the know-how 
secret, even if that know-how is not protected by a registered patent“. 

The transfer of benefits, even if material, is not in itself significant of the 
passage of control, but only one of its indications: „For an entity to control an 
economic resource, the future economic benefits from that resource must flow to 
the entity either directly or indirectly rather than to another party. This aspect of 
control does not imply that the entity can ensure that the resource will produce 
economic benefits in all circumstances. Instead, it means that if the resource 
produces economic benefits, the entity is the party that will obtain them either 
directly or indirectly. […] Having exposure to significant variations in the 
amount of the economic benefits produced by an economic resource may 
indicate that the entity controls the resource. However, it is only one factor to 
consider in the overall assessment of whether control exists“.  

As already said, IFRS 15 has implemented the concept of accrual contained 
in the Framework, treating „revenues from contracts with customers―, while IAS 
18 considered „revenues from the sale of goods― and those resulting from 
„rendering of services―. The particular reference to „contracts with customers― is 
not accidental: in paragraph 9 it is indicated that „An entity shall account for a 
contract with a customer that is within the scope of this Standard only when all 
of the following criteria are met: 
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(a) the parties to the contract have approved the contract (in writing, orally 
or in accordance with other customary business practices) and are committed to 
perform their respective obligations; 

(b) the entity can identify each party's rights regarding the goods or services 
to be transferred; 

(c) the entity can identify the payment terms for the goods or services to be 
transferred; 

(d) the contract has commercial substance (ie the risk, timing or amount of 
the entity's future cash flows is expected to change as a result of the contract); 
and 

(e) it is probable that the entity will collect the consideration to which it will 
be entitled in exchange for the goods or services that will be transferred to the 
customer. In evaluating whether collectability of an amount of consideration is 
probable, an entity shall consider only the customer's ability and intention to 
pay that amount of consideration when it is due. The amount of consideration to 
which the entity will be entitled may be less than the price stated in the contract 
if the consideration is variable because the entity may offer the customer a price 
concession (see paragraph 52).“ 

From the wording it is clear that the „accounting of the contract― is carried out 
when it is legally concluded; it is not clear what should be accounted, given that the 
recognition of revenues is regulated by the following paragraph 31: „An entity shall 
recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation by 
transferring a promised good or service (ie an asset) to a customer. An asset is 
transferred when (or as) the customer obtains control of that asset.“ 

It seems, therefore, that two „accounting records― are proposed: one when the 
contract is concluded and the second at the moment in which the purchaser 
„takes control of the asset― object of the contract. 

A confirmation of this interpretation could be derived from reading the 
following paragraphs. 

„22. At contract inception, an entity shall assess the goods or services 
promised in a contract with a customer and shall identify as a performance 
obligation each promise to transfer to the customer either: 

(a) a good or service (or a bundle of goods or services) that is distinct; or 
(b) a series of distinct goods or services that are substantially the same and 

that have the same pattern of transfer to the customer (see paragraph 23).“ 
The previous par. 13 states that „If a contract with a customer meets the 

criteria in paragraph 9 at contract inception, an entity shall not reassess those 
criteria unless there is an indication of a significant change in facts and 
circumstances. […]“ 

All these rules would not make sense if they were not related to accounting 
records to be executed at the time the contract was signed, normally before the 
moment in which the corresponding revenue is recorded. 
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In our opinion, it must be assumed that, if the conditions set out in paragraph 
9, which do not give rise to the possibility of recording revenues, the contract 
must in any case be accounted. 

Paragraph 12 clarifies when the contract must be considered „non-existent― 
and, therefore, we add, it should not be accounted: „For the purpose of applying 
this Standard, a contract does not exist if each party to the contract has the 
unilateral enforceable right to terminate a wholly unperformed contract without 
compensating the other party (or parties). A contract is wholly unperformed if 
both of the following criteria are met: 

(a) the entity has not yet transferred any promised goods or services to the 
customer; and 

(b) the entity has not yet received, and is not yet entitled to receive, any 
consideration in exchange for promised goods or services.“ 

This confirms that, except for the cases referred to in paragraph 12, the 
contract must be considered existing and to be accounted. 

Paragraphs 15 and 16 explain what to do if, in the absence of the 
aforementioned requirements, the other party pays the consideration. 

„15. When a contract with a customer does not meet the criteria in 
paragraph 9 and an entity receives consideration from the customer, the entity 
shall recognise the consideration received as revenue only when either of the 
following events has occurred: 

(a) the entity has no remaining obligations to transfer goods or services to 
the customer and all, or substantially all, of the consideration promised by the 
customer has been received by the entity and is non-refundable; or 

(b) the contract has been terminated and the consideration received from the 
customer is non-refundable. 

16. An entity shall recognise the consideration received from a customer as a 
liability until one of the events in paragraph 15 occurs or until the criteria in 
paragraph 9 are subsequently met (see paragraph 14). Depending on the facts 
and circumstances relating to the contract, the liability recognised represents 
the entity's obligation to either transfer goods or services in the future or refund 
the consideration received. In either case, the liability shall be measured at the 
amount of consideration received from the customer.“ 

IFRS 15 does not give further „clarifications― up to paragraph 105, which 
starts the „presentation― phase: „When either party to a contract has performed, 
an entity shall present the contract in the statement of financial position as a 
contract asset or a contract liability, depending on the relationship between the 
entity's performance and the customer's payment. An entity shall present any 
unconditional rights to consideration separately as a receivable.“ 

This paragraph, particularly „cryptic―, begins with the phrase „When is party 
to a contract has performed― (it is imagined at the balance sheet date): one would 
expect that the opposite hypothesis would also be described, ie if both parties 
have not yet performed, but this does not happen. 
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Also the following paragraphs deal only with cases in which at least one of 
the obligations is fulfilled and tends to distinguish the concept of „ receivable―, 
or the unconditional right to receive the consideration, from that of „contract 
asset―, which appears not to be unconditional right to receive the consideration. 

It is not known, however, what happens if the contract has all the 
characteristics referred to in paragraph 9 and is therefore „accounted―, pending 
the „fulfillment of the obligations―, at least in part. We risk a hypothesis: could it 
be something similar to the case contemplated in paragraph 16? Maybe…… 

In relation to the hypothesis previously formulated, we can assume that at the 
time of „accounting of the contract― we can perform a registration of the type: 

credit: „contract asset―, debit: „contract liability― 

A substantial change is constituted by the rules regarding the revenues of the 
entities that operate on a construction contracts, especially if the contracts are 
multi-year. 

According to paragraph 35 „An entity transfers control of a good or service 
over time and, therefore, satisfies a performance obligation and recognises 
revenue over time, if one of the following criteria is met: 

(a) the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided 
by the entity's performance as the entity performs (see paragraphs B3–B4); 

(b) the entity's performance creates or enhances an asset (for example, work 
in progress) that the customer controls as the asset is created or enhanced (see 
paragraph B5); or 

(c) the entity's performance does not create an asset with an alter- native use 
to the entity (see paragraph 36) and the entity has an enforceable right to 
payment for performance completed to date (see paragraph 37).“ 

The following paragraph specifies that „36. An asset created by an entity’s 
performance does not have an alternative use to an entity if the entity is either 
restricted contractually from readily directing the asset for another use during 
the creation or enhancement of that asset or limited practically from readily 
directing the asset in its completed state for another use. The assessment of 
whether an asset has an alternative use to the entity is made at contract 
inception. After contract inception, an entity shall not update the assessment of 
the alternative use of an asset unless the parties to the contract approve a 
contract modification that substantively changes the performance obligation. 
Paragraphs B6–B8 provide guidance for assessing whether an asset has an 
alternative use to an entity.“ 

From this it can be deduced that, contrary to what was previously, now it is 
no longer allowed the recognition of revenue and expenses respectively by 
reference to the stage of completion of the contract activity at the end of the 
reporting period, but only in those when the customer simultaneously receives 
and consumes the benefits provided by the entity's performance as the entity 
performs.  
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ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО 
СЧЕТОВОДСТВО ВЪВ ВИСШЕТО 
ИКОНОМИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ – СЪСТОЯНИЕ  
И ВЪЗМОЖНОСТИ 

 
проф. д-р Атанас Атанасов1 

 
Резюме: В доклада се изследват състоянието и възможностите на 

дистанционното обучение по счетоводство във висшето икономическо 
училище, като акцент е поставен върху подготовката на студентите в 
СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, където авторът е редовен преподавател. 
Очертани са особеностите на дистанционното обучение по счетоводст-
во и са изведени неговите характеристики. Следствие на това са форму-
лирани изводи и обобщения по отношение на изследваната проблематика. 

 
Ключови думи: счетоводство; дистанционно обучение по счетоводст-

во; висше икономическо училище. 
JEL: M41 
 
Увод 
Дистанционното обучение в сферата на висшето образование у нас е ед-

на от съвременните форми на обучение, която е тясно свързана с прилага-
нето на информационни технологии при подготовката на студентите. По-
настоящем такава форма на обучение е въведена в редица висши училища, 
едно от които е и СА „Д. А. Ценов― – Свищов. Именно върху състоянието 
и възможностите на дистанционното обучение по счетоводство в това 
висше икономическо училище ще се акцентира в настоящия доклад, пора-
ди обстоятелството, че авторът е редовен преподавател по счетоводство в 
свищовското висше училище и е пряко ангажиран с подготовката на сту-
дентите. 

*   *   * 
В исторически аспект началото на дистанционното обучение по счето-

водство във висшето икономическо училище в гр. Свищов се постави през 
м. Октомври 2006 г., когато беше реализиран първият прием в образова-
телно-квалификационна степен (ОКС) „магистър― на студенти, икономис-
ти – „бакалаври― със срок на обучение 1,5 учебни години (три семестъра). 
Още на този ранен етап стана ясно, че дистанционното обучение е предпо-
читано, перспективно и желано от кандидатите. Като безспорни негови 
предимства могат да се очертаят: 

                                                           
1 Проф. д-р, СА ―Д. А. Ценов― – Свищов, ул. „Ем. Чакъров― № 2, катедра ―Счетоводна 
отчетност―, e-mail: a.atanasov@uni-svishtov.bg 
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● своевременно осигуряване с необходимите, съдържателни и качестве-
но оформени учебно-методични материали (УММ) по съответните учебни 
дисциплини; 

● ползване предимствата и достиженията на високите технологии в 
процеса на обучение; 

● постоянна, професионална, електронна връзка между обучаван и обу-
чаващ (консултант и титуляр); 

● възможност за самоподготовка и самоконтрол от страна на студентите 
по електронен път; 

● паралелна практическа реализация на обучаваните по избраната про-
фесия; 

● обогатяване и доразвиване на практическия опит с най-новите теоре-
тични знания в предпочитаното икономическо направление; 

● непосредствено участие в способстващи обучението мероприятия, ка-
то семестриални презентации, форуми и др., които са надеждна основа за 
установяване на трайни професионални контакти, полезни за работата на 
бъдещите магистри; 

● информационна обезпеченост по отношение на сроковете и графиците 
за обучение. 

Съгласно разпоредбите на чл. 9. (2) от Наредбата за държавните изиск-
вания за придобиване на висше образование на образователно-квалифика-
ционните степени „бакалавър―, „магистър― и „специалист― (Държавен 
вестник, бр. 76 от 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.79 от 2003 г.) обучението в 
ОКС „магистър― осигурява:  

„1. задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по 
специалността; 

2. усвояване основите на научноизследователската, научно-приложната 
и/или художествено-творческата дейност; 

3. условия за образователна мобилност на студентите, в т. ч. междуна-
родна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения; 

4. развитие на способности за адаптация в условията на социални, ико-
номически и технологични промени.― 

От своя страна чл. 4. (1) на същата Наредба регламентира, че обучение-
то за придобиване на ОКС „бакалавър―, следва да осигурява: 

„1. получаване на цялостна представа за характера на професионалното 
направление и специалността; 

2. овладяване на широкопрофилни теоретични знания и практически 
умения; 

3. умения за адаптивност в съответствие с изменящите се условия при 
реализирането на специалистите;  

4. придобиване на умения за самостоятелна професионална работа и за 
работа в екип; 
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5. условия за образователна мобилност и международна сравнимост на 
получаваните знания и придобитите способности.― 

Именно затова дистанционното обучение по счетоводство в ОКС „бака-
лавър― наложи допълнителна организационна и методическа подготовка и 
успешно стартира през учебната 2019/2020 година. 

Освен тези изисквания, дистанционното обучение в СА „Д. А. Ценов― се 
организира в пълно съответствие с разпоредбите на действащата у нас 
нормативна уредба в областта на висшето образование като Закон за вис-
шето образование (Държавен вестник, бр. 112 от 1995 г., посл. изм. ДВ, бр. 
54 от 2014 г.), Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за 
натрупване и трансфер на кредити във висшите училища (Държавен 
вестник, бр. 89 от 2004 г.), Наредба за държавните изисквания за организи-
ране на дистанционна форма на обучение във висшите училища (Държавен 
вестник, бр. 99 от 2004 г.) и др. 

Успешният старт на дистанционното обучение по счетоводство се 
предшестваше от предварителна, задълбочена и отговорна работа на чле-
новете на водещата специалност „Счетоводство и контрол― катедра „Сче-
товодна отчетност―, свързана с подготовката на учебната документация и 
на пълния комплект УММ за бакалавърската специалност и за магистърс-
ките програми. Проучени бяха практическите потребности на специализи-
рания трудов пазар и като резултат се изготви логическата ос на обучение-
то (учебни планове) и съдържателната страна на предвидените учебни дис-
циплини (учебни програми). Стремежът да се следват и прилагат съвре-
менните образователни тенденции (изисквания) наложи определени опти-
мизационни процедури, в резултат на които към момента наборът от дис-
циплини обхваща за ОКС „магистър― задължителен и избираем блок, а за 
ОКС „бакалавър― задължителен, избираем и факултативен блок. 

Следва да се подчертае, че в дисциплините за ОКС „бакалавър―, където 
продължителността на обучението е осем семестъра, са включени освен 
„чисто― счетоводни, и такива – с фундаментално, общо икономическо, сто-
панско и социално икономическо съдържание. Направен е опит да се пос-
тигне максимално съответствие с посочените в чл. 14. (1) от Закона за не-
зависимия финансов одит (Държавен вестник, бр. 95 от 29.11.2016 г., посл. 
изм. ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.) области, свързани с възможността за пос-
ледващо успешно полагане на изпити за дипломиран експерт-счетоводител. 

В съдържателно отношение учебните дисциплини в ОКС „магистър― 
имат надстроечен характер. В процеса на обучение те доразвиват, актуали-
зират, разширяват и задълбочават получените теоретични знания и практи-
чески умения на студентите, придобити в бакалавърската образователно-
квалификационна степен. 

За студентите предпочели да се обучават в ОКС „магистър― по счето-
водство, но придобили бакалавърска степен по несчетоводна икономическа 
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специалност, е предвидено изучаване и на една допълнителна, фундамен-
тална, счетоводна, учебна дисциплина. 

Особена образователна задача се решава с включването в учебния план 
за ОКС „магистър― на дисциплината „Магистърски семинар―. В нея са 
предвидени въпроси, свързани с придобиване на знания и умения от сту-
дентите за методите на научните изследвания, за организацията на работа 
при осъществяване на научни разработки от студентите-магистри и за пуб-
личната защита на тези разработки. Целта е студентите в магистърската 
степен да направят своето първо самостоятелно научно изследване, което 
да завърши с публична защита, на база на която да се осъществи дипломи-
рането им. 

Новите знания по дисциплината се получават основно чрез работа в 
академичната библиотека, разработването и обсъждането на реферати, ко-
ито са части от бъдещата дипломна работа. 

Понастоящем продължителността на обучението в ОКС „магистър― е в 
рамките на два семестъра. Като на заключителния етап от своето обучение 
студентите разработват дипломна работа по избрана по електронен път от 
тях тема по счетоводство. Обучението им завършва с публична защита 
пред държавна изпитна комисия на предварително представената и рецен-
зирана дипломна работа. В състава на комисията се включват хабилитира-
ни лица от водещата специалността катедра и утвърдени специалисти от 
практиката. 

От своя страна дипломирането в ОКС „бакалавър― се реализира в края 
на осмия семестър след успешно положен държавен изпит по специалност-
та, също пред държавна изпитна комисия от хабилитирани лица от водеща-
та специалността катедра и утвърдени специалисти от практиката. 

Всички учебни дисциплини, включени в учебните планове за двете об-
разователно-квалификационни степени по счетоводство, са осигурени с 
подготвени титуляри и консултанти, като титулярите са само хабилитира-
ни лица. 

След доброто начало и с натрупания практически опит, работата про-
дължава с подобаваща отговорност. Доказателство за това са регулярно ре-
ализираните приеми в ОКС „магистър―, съответно през месеците Октомври 
и Март на всяка учебна година и очакваните следващи приеми в ОКС „ба-
калавър―. 

Засилващата се популярност, съчетана с предимствата на дистанцион-
ната форма на обучение по счетоводство намери израз и в прилагането й 
при обучаващите се в ОКС „магистър― (неикономисти) и ОКС „магистър― 
(след професионални бакалаври). В тези направления приемите стартираха 
през м. Октомври 2008 г. Първоначално обучението в ОКС „магистър― 
(неикономисти) беше с продължителност шест семестъра, а за ОКС „ма-
гистър― (след професионални бакалаври) – пет семестъра. Понастоящем по 
отношение на тези категории студенти продължителността на обучението е 
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при обучаващите се в ОКС „магистър― (неикономисти) и ОКС „магистър― 
(след професионални бакалаври). В тези направления приемите стартираха 
през м. Октомври 2008 г. Първоначално обучението в ОКС „магистър― 
(неикономисти) беше с продължителност шест семестъра, а за ОКС „ма-
гистър― (след професионални бакалаври) – пет семестъра. Понастоящем по 
отношение на тези категории студенти продължителността на обучението е 
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четири семестъра, като за тях са въведени за изучаване (през първите два 
семестъра) допълнителни базови икономически и счетоводни учебни дис-
циплини, които се изучават от студентите „бакалаври― по счетоводство. 

Учебното съдържание на последните два семестъра, технологията и 
формата на дипломиране по отношение на посочените две направления се 
припокриват с тези на ОКС „магистър― (икономисти). 

 
Заключение 
Развитието на дистанционното обучение по счетоводство изправя пре-

подавателския състав на водещата специалността катедра пред редица 
професионални предизвикателства както на настоящия етап, така и в перс-
пектива. По-конкретно те могат да се обобщят в следните две главни нап-
равления: 

● необходимост от своевременно, периодично обновяване (актуализи-
ране) съдържанието на съответните УММ и запазване на тяхното високо 
научно качество; 

● рационално и пълноценно използване на капацитета и възможностите 
на специализираната електронна система DL (Distance Learning) в образо-
вателния процес. 

Качественото изпълнение на тези отговорни задачи е предпоставка за 
постигане на основната цел на дистанционното обучение по счетоводство в 
ОКС „бакалавър― и ОКС „магистър― – поддържане на висок образователен 
стандарт и утвърждаване качеството на висшето счетоводно-икономическо 
образование както в рамките на Република България, така и в пределите на 
Европейския съюз. 
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DISTANCE LEARNING IN ACCOUNTING AT A UNIVERSITY OF 
ECONOMICS – CURRENT STATE AND OPPORTUNITIES  

 
PhD Prof. Atanas Atanasov1 

 
Abstract: The report analyses the current state and the opportunities of 

distance learning in accounting at a university of economics by emphasizing the 
training provided to the students of Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, 
where the author is a professor at the moment. The features of the distance 
learning in the accounting program are being highlighted and its characteristics 
are being pointed out. The formed conclusions regarding the research are being 
made as a result of the performed analysis. 

 
Keywords: accounting, distance learning in accounting, university of 

economics. 
 
JEL: M41 
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ПРОМЕНЯЩАТА СЕ РОЛЯ И НОВИТЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ 
СЧЕТОВОДИТЕЛИ В ЕРАТА НА ЦИФРОВИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
проф. д.ик.н. Мария Павлова1 

 
Резюме: В съвременната дигитална ера динамично се променя ролята 

на управленското счетоводство и задачите, които се поставят пред него. В 
основата на управленското счетоводство са хората-управленските счетово-
дители. В тази публикация се разглежда полемиката по отношение бъде-
щето на професията на управленския счетоводител, както и тенденциите в 
развитието на финансово-счетоводната функция в контекста на техноло-
гичния напредък. Застъпена е тезата, че новата роля на управленския сче-
товодител изисква от него нови знания, умения и способности. Очертани 
са насоки в промяната на основните му компетенции и възможностите за 
тяхното развитие. 

 
Ключови думи: професия, управленски счетоводител, професионални 

знания и умения, компетенции, обучение по счетоводство 
JEL M41 
 
Увод 
В съвременната дигитална епоха, управленското счетоводство като мно-

го други области от теорията и практиката, е силно повлияно от бързото 
навлизане на нови технологии. Върху него въздействат големите масиви от 
данни (Big Data), изкуствения интелект и роботика, облачните технологии, 
блокчейн и други. Неоспорим факт е, че технологиите революционизират 
бизнес средата. Както отбелязва Hood (2017) „…всеки бизнес е бизнес с 
технологии, но може би по-вярно е да се каже, че всеки бизнес е бизнес, 
който се бори с технологиите, опитвайки се да се възползва максимално от 
възможностите, които предлагат като същевременно сведат до минимум 
смущенията и прекъсването, което неизбежно носи―. 

Днес много организации се ориентираха към „информацията― като ус-
луга – събирането, оценката и интерпретацията й, както и възможностите, 
които тя предоставя за осигуряване на добавена стойност. Появиха се и 
„ориентирани към информация― организации, за които информацията е не 
само стока, но и основен фактор за бизнес ориентацията им. 

 

                                                           
1 професор, доктор на икономическите науки, служебен адрес: ВТУ, Стопански факул-
тет, ул. Арх. Г. Козаров 1, гр . В. Търново, България, ел. поща: m.pavlova@ts.uni-vt.bg; 
mari_pavlova@abv.bg; 
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Бъдещето на професията на управленския счетоводител 
Две съвместни проучвания на ACCA1 и IMA2 (2012а,в) изследват кри-

тичните двигатели на промяната, които ще влияят върху различните бизне-
си както в краткосрочен, така и в дългосрочен план и как познанието за те-
зи нововъзникващи тенденции може да помогне на счетоводната професия 
да се подготви за несигурното бъдеще. Идентифицирани са сто двигатели 
на промяната, които пряко или косвено се отразяват върху счетоводната 
професия и бизнеса. 

Друго изследване (ACCA-IMA, 2013) обобщава технологиите, които ак-
тивно и силно влияят върху бизнес действителността, ключовите предиз-
викателства за професията, както и възможните стратегии за отговор на те-
зи предизвикателства. Като водещи технологии са поставени големите ма-
сиви от данни, мобилните устройства, изкуственият интелект и роботиката, 
защитата от кибератаки, облачните технологии и други. Още проучвания 
въвеждат допълнителни технологии като блокчейн, интернет на нещата, 
3D печат, които коренно ще променят начина на водене на бизнеса. Горни-
те изследвания оформят проблем, свързан с тенденцията технологиите да 
се развиват по-бързо отколкото организациите могат да се адаптират. Фак-
тът, че хардуерът и софтуерът стават все по-интелигентни води до допъл-
ване и заместване на редица човешки дейности. Машините стават все по-
способни да изпълняват задачи, които по-рано са били приоритет само на 
хората. Производствените процеси и организации се променят динамично, 
появяват се нови продукти, услуги и бизнес модели. На преден план из-
лиза въпросът за бъдещето на счетоводната професия и свързаната с 
нея финансово-счетоводна функция. Необходима е обективна оценка на 
реалността и бъдещето – както подчертава Lawson (2019а, с.6) реалността 
е, че много традиционни счетоводни работни места, които съществуват 
днес, може да не съществуват след няколко години. Например по данни на 
IMA Pulse за 2017 г., 42% от специалистите по управленско счетоводство 
се опасяват, че технологиите ще доведат до съкращаване на работните им 
места. Друго изследване (на Forrester Research, 2017) прогнозира загуба на 
работни места в областта на управлението, бизнеса и финансите, които ще 
отпаднат по причини, свързани с технологиите, съответно за 2019 г.–58%, а 
за 2020 г.-72%. Все по-популярни стават опасенията, че технологиите ще 
доведат до съкращаването на труда при все по-голям брой професии. Те са 
подхранвани от скорошни проучвания, които твърдят, че до половината 
работни места в САЩ ще се автоматизират в рамките на следващите две 
десетилетия. Например, Frey и Osborne (2016) твърдят, че 47% от амери-
канските работници са „изложени на риск―, което означава, че типичните 

                                                           
1 Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители на САЩ 
2 Институт на управленските счетоводители на САЩ 
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задачи на тези работни места вероятно биха могли да се извършват чрез 
нови машини. 

В противовес на тези твърдения, мащабно проучване (Goos, Arntz at ol., 
2019) оборва стряскащите прогнози. Изследвайки в дълбочина как дигита-
лизацията засяга пазарите на труда, са обособени четири основни механиз-
ма, влияещи върху търсенето на работна ръка. Те са (Goos, Arntz at ol., 
2019, с.3): 
 Ефект на изместване: тъй като машините стават все по-способни да 

изпълняват задачи, които преди са изпълнявани само хората, фирмите все 
повече и повече ще прилагат тези технологии за заместване на човешкия 
труд. Този механизъм намалява търсенето на работна ръка. 
 Ефект на производителността: заместването на работна ръка с по-

евтини машини намалява производствените разходи, което индуцира нама-
ляващите цени и разширява търсенето и производството. Това разрастване 
на икономиката повишава търсенето на работна ръка. 
 Ефект от натрупването на капитал: приемането на нови технологии 

предполага нарастващо търсене на нови машини и нематериален капитал, 
което увеличава търсенето на базирани на знанието задачи (в т.ч. и трудо-
ви), които включват производство, изпълнение, поддържане и усъвършенс-
тване на новите технологии. Това повишава търсенето на работна ръка. 
 Ефект на възстановяване: новите технологии стимулират създаване-

то на нови задачи за работниците по две причини: първо, преместването на 
работниците от стари задачи предполага, че повече работници са на разпо-
ложение за поемане на нови, по-продуктивни задачи; второ, новите маши-
ни и възходът в капитала, базиран на знания, може директно да изисква 
нови задачи. Създаването на нови задачи пряко противодейства на ефекта 
на изместване чрез повишаване на търсенето на работна ръка. 

Видно е, че само първият от четирите механизма води до съкращаване 
на работни места. Цитираното изследване защитава тезата, че технологич-
ните промени не водят до значителни отрицателни, а вместо това дори до 
положителни ефекти върху нетната съвкупна заетост, след като се вземат 
предвид процесите на приспособяване между фирми и сектори (Goos, Arntz 
еt аl., 2019, с.5). Предвижда се промените да са в много голяма степен 
структурни, а не толкова в нивата на заетост. Посочените структурни про-
мени са както на ниво държави, така и на ниво фирми и хора. Един от ос-
новните фактори за адаптирането на организациите към постоянната про-
мяна, е наличието на подходящите хора с необходимите умения и знания. 

 
Променящата се роля и функции на управленския счетоводител 
В последното десетилетие ролята на управленския счетоводител търпи 

сериозни промени. Тъй като предприятията предприемат действия за адап-
тация към бурната среда, се появяват възможности пред счетоводителите 
да поемат далеч по-голяма организационна роля. Потенциалните възмож-
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ности за счетоводителя са във всички аспекти на вземането на корпоратив-
ни решения – от формулиране на стратегия до определяне на нови бизнес 
модели. Както посочва Siegel (2002) ролята на управленския счетоводител 
вече е еволюирала от обикновен регистратор и контрольор на информация-
та – „ченге за спазването на изискванията―, до ролята на стратегически 
бизнес партньор. Промените в ролята на управленския счетоводител могат 
да се очертаят в няколко направления. Първо – отстраняват се ротационни, 
повтарящи се задачи. Според Lawson (2019а, с.8) автоматизацията има по-
тенциал да елиминира до 40% от счетоводните дейности по сделките 
(включително дейности като фактуриране, отчитане на управлението, об-
що счетоводство и бюджетиране) до 2020 г. Това освобождава потенциал 
за извършване на дейности с по-висока добавена стойност. Второ –  подоб-
рява се качеството на преценките и оценяването на дадена ситуация, тъй 
като управленските счетоводители са подпомогнати от специализиран 
софтуер и като цяло се повишават способностите им за вземане на реше-
ния. Трето – дава се възможност за много по-широко-обхватен поглед вър-
ху всички процеси в организацията, а също така за създаване на информа-
ция за финансовите резултати в реално време и обвързването им с различ-
ни оперативни механизми за въздействие; откриване на „тесни― места и 
аномалии; разкриване на нови източници на стойност. 

Обемът на наличните данни и скоростта, с която те стават достъпни, 
позволяват по-старата, по-обобщена счетоводна информация да бъде заме-
нена с по-нова, по-подробна и често по-разбираема информация. Това до-
веде до необходимостта от специалисти с експертиза за анализ на данни. 
Важен въпрос, възникващ пред работодателите е къде ще пребивава този 
опит в организацията, а отговорът е – в рамките на финансово-счетоводна 
та функция. Следователно това е четвъртото направление в промяната на 
ролята на управленския счетоводител. 

Как по-конкретно дигитализацията влияе на основната функция на уп-
равленския счетоводител, а именно финансово-счетоводната? Изследване 
на IMA, проведено през 2019 г., на основата на отговорите на 1032 серти-
фицирани управленски счетоводители установява, че по-голямата част от 
анкетираните приемат, че автоматизацията оказва от „умерено― до „значи-
телно― влияние върху финансово-счетоводната функция: 27% отговарят „в 
умерена степен― и 25% – „в голяма степен― (Lawson, 2019в, с. 2).  

Като се има предвид, че прогнози вещаят до 2021 г. до 45% от финансо-
вите функции да се изпълняват чрез алгоритми и роботи (Trentmann, 2018), 
пред управленските счетоводители възниква въпросът какви умения трябва 
да притежават за да запазят работните си места и да се развиват в бъдеще. 

На практика се наблюдават сериозни изменения в състава на финансо-
во-счетоводната функция. Организации, които считат, че са значително над 
средните по ефективност, изразходват по-малко време за задължителна и 
външна финансова отчетност и повече  за разработване на стратегия и по-
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добряване на финансовите операции и приемат, че чрез тази промяна във 
финансовата функция могат да получат конкурентно предимство. Финан-
сово-счетоводните отговорности се повлияват в значителна степен от про-
мяната в технологиите. По данни на Lawson еt аl. (2019в, с.4) такива са фи-
нансовото планиране и анализ (около 70%), отчитане и управление на взе-
манията и задълженията (около 60%) и финансовия анализ (около 55%). 

Може да се обобщи, че връзката между управленския счетоводител и 
водещите технологии е двупосочна: технологиите променят финансово-
счетоводните отговорности, осъществявани от него, а от друга страна той 
(в качеството си на част от финансовия екип) играе важна роля за въвежда-
нето на тези технологии в организацията. 

Трябва да се има предвид, че в организациите, отворени към новите 
технологии, са повишени очакванията към управленските счетоводители. 
От тях се изисква да обработят и осмислят огромния обем информация (от 
големите масиви данни, от новите технологии за анализи) и да изготвят 
една цялостна картина. За целта, обаче те трябва да притежават необходи-
мите умения и професионална подготовка. За съжаление, твърде често тези 
специалисти се определят като „не достатъчно подготвени―. Според цити-
раното проучване на Lawson еt аl. (2019в, с.9), само 13% от анкетираните 
смятат, че финансовият персонал на техните организации е добре подгот-
вен за технологични промени. 

 
Нови компетенции на управленските счетоводители 
За да използват дигитализацията на бизнеса, управленските счетоводи-

тели трябва да могат да познават нови начини за управление, анализиране 
и извличане на стойност от данните, да прилагат умения за аналитично и 
критично мислене, формулиране на стратегическите проблеми и иденти-
фициране на най-важните въпроси, на които големите масиви от данни мо-
гат да отговорят.  

През 2016 г. IMA публикува своята рамка за компетенции на управленс-
ките счетоводители за да помогне на своите членове и студенти за да се 
подготвят за кариера в областта на управленското счетоводство. Тази рам-
ка съдържа пет области на компетенции. През 2019 г. е публикувана пре-
работена рамка за компетенции, съдържаща шест основни области на зна-
ния, умения и способности: стратегия, планиране и изпълнение; отчи-
тане и контрол; технологии и анализи; бизнес проницателност и опе-
рации; лидерство и професионална етика и ценности. В първата област 
новите компетенции са в сферата на стратегическото управление, което 
включва формулиране, утвърждаване и прилагане на стратегията и се 
превръща в съществена компетентност, която трябва да притежават управ-
ленските счетоводители. Тя включва такива разнообразни компетенции ка-
то стратегическо и тактическо планиране, анализ на решенията, стратеги-
ческо управление на разходите, капиталови решения, управление на риска 
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за предприятията, бюджетиране и прогнозиране, корпоративни финанси 
(Lawson, 2019а, с.12). Втората област на компетенции –―Отчитане и конт-
рол― включва онези дейности, свързани с вътрешния контрол, отчитането 
на разходите, изготвянето и анализът на финансови отчети и данъчното 
облагане. Тези компетенции и до сега са съществуващи, но с автоматизи-
рането на голяма част от дейностите по рутинната обработка на данни, ос-
таващите дейности ще включват необичайни и сложни операции, които ще 
изискват по-добро овладяване на счетоводните концепции и стандартите за 
отчитане. Най-съществените промени са в третата област на компетенции – 
„Технологии и анализи―. Управленските счетоводители ще се нуждаят от 
познания за инструментите за извличане на структурирани и неструктури-
рани данни. Те ще трябва да могат да използват инструменти за анализ на 
данни, които помагат за събиране, управление и анализ на тези данни и ин-
струменти за визуализация. Рамката за компетентност включва четири 
компетенции в тази област: информационни системи, управление на дан-
ните, анализиране на данни и визуализация на данни. Четвъртата област на 
компетенции – „Операции― е разширена с „Бизнес проницателност―. Тази 
промяна отразява какво трябва да знаят управленските счетоводители за 
дейността на организацията, за да могат да си партнират ефективно с дру-
гите, за да създадат стойност за своите организации. Стратегическите биз-
нес решения трябва да се основават на интегрирането на данни и професио-
нална преценка, приложими към различни бизнес среди (Lawson, 2019а, с. 15). 
Областта на компетенции „Лидерство― включва умения в областите на ко-
муникация, мотивиране и вдъхновяване на другите, сътрудничество, рабо-
та в екип и управление на взаимоотношенията, управление на промени, 
управление на конфликти, преговори и управление на таланти (Lawson, 
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Заключение 
Уменията, необходими на управленските счетоводители, за да преминат 

към ролята на стратегически съветник и партньор са различни от тези, нау-
чени в традиционното счетоводно образование. Те трябва да придобият и 
поддържат в много по-голям обем и значително по-различни компетенции 
от сегашните. Счетоводителите все повече ще трябва да използват различ-
ните си умения в интегриран вид. Това от своя страна поставя пред нови 
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изпитания системата на висшето образование, така че да се осигури необ-
ходимата подготовка за счетоводната професия на бъдещето. 
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ACCOUNTANTS IN THE DIGITAL ERA 
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Abstract: In the digital era the role of management accounting and the tasks 

it is facing are dynamically changing. It is the people, the management 
accountants, who represent the foundation of accounting. The present work 
discusses the controversy regarding the future of the profession and tendencies 
in the development of the financial accounting function in the context of fast 
technological progress. It supports the view that the new role of management 
accountants requires new knowledge, skills and abilities. The author outlines 
some guidelines for the change of the core competencies of the management 
accounting profession and opportunities for their development. 
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ПО ДВА ВАЖНИ ВЪПРОСА ОТНОСНО  
НОВИЯ СТАНДАРТ ЗА ЛИЗИНГА 

 
доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.1 

 
Резюме:  МСФО 16 Лизинг  променя изцяло счетоводното отчитане на 

лизинговите договори при лизингополучателите, което се основава на кон-
цепцията за прехвърляне на контрола върху правото на използване на ак-
тив – за разлика от концепцията за прехвърляне на рисковете и ползите, 
която беше основополагаща в отменения МСС 17 Лизинг, а в условията на 
МСФО 16 е приложима единствено за  лизингодателите. В доклада се пра-
ви критичен анализ на концептуалните основи на новите изисквания за 
счетоводно отчитане на лизинга, като се търси отговор на два важни въп-
роса: (а) защо бе променено счетоводното отчитане при лизингополучате-
лите? и (б) защо се изискват два модела на отчитане за лизингодателите, но 
само един за лизингополучателите?  Според автора  представената от 
СМСС аргументация за прилагането на различни модели и подходи на  
счетоводно отчитане при лизингополучателите и лизингодателите е непос-
ледователна от теоретико-методологична гледна точка и води до асимет-
ричен ефект върху финансовите отчети на двата контрагента по лизинго-
вия договор. Независимо от изтъкваните от СМСС предимства на модела 
на актива с право на ползване неговият основен недостатък е, че всички 
лизингови договори се третират като финансиращи сделки, като по този 
начин не се отразяват адекватно икономическите различия между тях.  

Ключови думи: лизингов договор, лизингополучател, лизингодател, 
актив с право на ползване, пасив по лизинга,  

JEL: M41 
 
Въведение 
От 01.01.2019 г. влезе в сила новият стандарт за лизинга – МСФО 16 

Лизинг, с който се променя изцяло счетоводното отчитане на лизинговите 
договори при лизингополучателите, като се въвежда единен балансов под-
ход за отчитането на всички лизингови/наемни договори2, описван като 
„модел на актива с право на ползване―. Новият модел се основава на кон-
цепцията за прехвърляне на контрола върху правото на използване на ак-

                                                           
1 Бойка Брезоева е доктор по икономика, доцент в катедра „Счетоводство и анализ― на 
УНСС, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, email: boika_ 
brezoeva@abv.bg. 
2 МСФО 16 Лизинг и МСС 17 Лизинг съдържат изисквания за счетоводното отчитане на 
лизинговите договори в съответствие с принципа предимство на съдържанието пред 
формата, като на понятието „лизингов договор― по смисъла на счетоводните стандарти 
поначало отговарят наемните договори по чл. 228 от Закона за задълженията и догово-
рите за лизинг  по чл. 342–347 от Търговския закон. 
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тив – за разлика от концепцията за прехвърляне на рисковете и изгодите, 
която беше основополагаща в отменения МСС 17 Лизинг, а в условията на 
МСФО 16 е приложима единствено за лизингодателите. 

В съответствие с изискванията на новия стандарт лизингополучателите 
признават актив с право на ползване и пасив по лизинга (с изключение на 
краткосрочни лизингови договори и лизингови договори на основни акти-
ви с ниска стойност), без да ги разраничават на финансов или оперативен 
лизинг, докато лизингодателите продължават да прилагат двата модела за 
отчитане на лизинга – на финансов или оперативен лизинг. 

Прилагането едновременно на две коренно различни концепции при 
счетоводното отчитане на лизинговите договори при двата контрагента по 
даден договор съгласно МСФО 16 според нас е непоследователно и нео-
босновано от теоретико–методологична гледна точка и води до асиметри-
чен ефект върху финансовите им отчети. Може да се стигне до парадокса 
лизинговият (основният) актив да е  отписан при лизингодателя, ако дого-
ворът се класифицира като финансов лизинг, но да не бъде вписан при ли-
зингополучателя, като вместо него се отчита актив, представляващ правото 
да се ползва основният актив през срока на договора. 

В настоящия доклад се прави критичен анализ на концептуалните осно-
ви на новите изисквания за счетоводно отчитане на лизинга в МСФО 16 
Лизинг, като се търси отговор на два важни въпроса: защо бе променено 
счетоводното отчитане при лизингополучателите и защо се изискват два 
модела на отчитане за лизингодателите, но само един за лизингополучате-
лите. Анализът се базира на публикувани документи във връзка с двата 
проекта за обсъждане (проектостандарта), посветени на лизинга (от 2010 г. 
и 2013 г.) на Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС). 

 

Развитие на проекта за новия стандарт за лизинга 
Началото на проекта на СМСС за разработването на  новия стандарт за 

лизинга бе поставено още през 2006 г., когато беше включен в работната 
програма на СМСС. През 2009 г. беше публикуван Документ за обсъждане 
с предварителни виждания, плод на съвместната работа с американския 
ССФО, а през 2010 г. беше публикуван Проект за обсъждане (проектостан-
дарт), като намеренията бяха окончателният стандарт за лизинга да бъде 
публикуван през юни 2011 г. Впоследствие стана ясно, че има да се реша-
ват немалко въпроси, особено за отчитането на лизинга при лизингодате-
лите, и затова срокът беше удължен за края на 2011 г., но поради бурните 
реакции от страна на лизингови компании и други заинтересувани страни 
беше публикуван със значителни изменения нов Проект за обсъждане през 
май 2013 г. с крайна дата за коментари  13.09.2013 г., а след отразяване на 
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направените предложения по проекта окончателният стандарт бе публику-
ван от СМСС на 13.01.2016 г.1 

Важните дати от историята на проекта на СМСС за лизинга са обобще-
ни в табл. 1. 

Таблица 1 

Дата Развитие Пояснение 
Юли 2006 г. Добавен към работната програма на 

СМСС. 
 

19.03.2009 г. Публикуван е Документ за обсъжда-
не DP/2009/1 Лизинг: предварителни 
виждания. 

Краен срок за представяне на 
становища 17.07.2009 г. 

17.08.2010 г. Публикуван е Проект за обсъждане 
ED2010/9 Лизинг. 

Краен срок за представяне на 
становища 15.12.2010 г. 

21.07.2011 г. СМСС/ССФО обявяват намерението 
си за повторно излагане на предло-
жения за обсъждане. 

Проект за обсъждане, първона-
чално очакван през първата поло-
вина на 2012 г. 

16.05.2013 г. Публикуван е Проект за обсъждане 
ED2013/6 Лизинг. 

Краен срок за представяне на 
становища 13.09.2013 г. 

13.01.2013 г. Публикуван е МСФО 16 Лизинг В сила от 01.01.2019 г. 
Източник: IFRS 16 – Leases. History of IFRS 16 (достъпно на:  
https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs-1). 
 
Защо бе променено счетоводното отчитане при лизингополучателите? 
В условията на МСС 17 лизингодателите и  лизингополучателите тряб-

ваше да класифицират лизинговите договори на финансов или оперативен 
лизинг и съответно да прилагат два модела на отчитане. Стандартът бе 
критикуван, че наличието на два различни счетоводни модела за отчитане 
на двата вида лизингови договори – оперативен и финансов, означава, че те 
могат да бъдат използвани субективно и избирателно поради недокрай от-
четливите критерии за разграничаването им, в резултат на което сходни по 
своята икономическа същност сделки могат да бъдат отчетени различно. 
Това намалява съпоставимостта на финансовите отчети за потребителите. 

Освен това правилата в МСС 17 даваха  възможност лизинговите сделки 
да се структурират така, че да се постигне желаната  класификация на ли-
зинговия договор и желаният счетоводен ефект,  обикновено чрез класи-
фициране на лизинга като оперативен  и непризнаването му в баланса.2 Ка-
то цяло лизингополучателите предпочитаха класифициране и отчитане на 
лизинговите договори като оперативен лизинг и много от емпиричните из-

                                                           
1 МСФО 16 Лизинг е приет за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2017/1986 от 
31.10.2017 г. (Официален вестник, бр. L 291 от 9.11.2017 г.). 
2 Пар. ОЗ3, буква „б― от Основанието за заключения към МСФО 16 Лизинг (достъпно на:  
https://www.slideshare.net/sazzad128/basis-for-conclusions-international-financial-reporting-
standard-january-2016-ifrs-16-leases). 
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СМСС. 
 

19.03.2009 г. Публикуван е Документ за обсъжда-
не DP/2009/1 Лизинг: предварителни 
виждания. 

Краен срок за представяне на 
становища 17.07.2009 г. 

17.08.2010 г. Публикуван е Проект за обсъждане 
ED2010/9 Лизинг. 

Краен срок за представяне на 
становища 15.12.2010 г. 

21.07.2011 г. СМСС/ССФО обявяват намерението 
си за повторно излагане на предло-
жения за обсъждане. 

Проект за обсъждане, първона-
чално очакван през първата поло-
вина на 2012 г. 

16.05.2013 г. Публикуван е Проект за обсъждане 
ED2013/6 Лизинг. 

Краен срок за представяне на 
становища 13.09.2013 г. 

13.01.2013 г. Публикуван е МСФО 16 Лизинг В сила от 01.01.2019 г. 
Източник: IFRS 16 – Leases. History of IFRS 16 (достъпно на:  
https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs-1). 
 
Защо бе променено счетоводното отчитане при лизингополучателите? 
В условията на МСС 17 лизингодателите и  лизингополучателите тряб-

ваше да класифицират лизинговите договори на финансов или оперативен 
лизинг и съответно да прилагат два модела на отчитане. Стандартът бе 
критикуван, че наличието на два различни счетоводни модела за отчитане 
на двата вида лизингови договори – оперативен и финансов, означава, че те 
могат да бъдат използвани субективно и избирателно поради недокрай от-
четливите критерии за разграничаването им, в резултат на което сходни по 
своята икономическа същност сделки могат да бъдат отчетени различно. 
Това намалява съпоставимостта на финансовите отчети за потребителите. 

Освен това правилата в МСС 17 даваха  възможност лизинговите сделки 
да се структурират така, че да се постигне желаната  класификация на ли-
зинговия договор и желаният счетоводен ефект,  обикновено чрез класи-
фициране на лизинга като оперативен  и непризнаването му в баланса.2 Ка-
то цяло лизингополучателите предпочитаха класифициране и отчитане на 
лизинговите договори като оперативен лизинг и много от емпиричните из-

                                                           
1 МСФО 16 Лизинг е приет за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2017/1986 от 
31.10.2017 г. (Официален вестник, бр. L 291 от 9.11.2017 г.). 
2 Пар. ОЗ3, буква „б― от Основанието за заключения към МСФО 16 Лизинг (достъпно на:  
https://www.slideshare.net/sazzad128/basis-for-conclusions-international-financial-reporting-
standard-january-2016-ifrs-16-leases). 
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следватия разкриваха ефекта от неотчетени в баланса лизингови ангажи-
менти (McGregor, 1996). Това според критиките води до недостоверно 
представяне, тъй като лизингополучателите ползват  външни източници на  
финансиране, но те не са отразени в баланса, което затруднява потрeбите-
лите на финансовите отчети. 

СМСС често даваше пример с авиокомпании, ползващи самолети на ли-
зинг, които не ги посочват в балансите си, тъй като са класифицирали ли-
зинга като оперативен1. Затова  с възприемането на единен балансов под-
ход на отчитане на всички лизингови договори  при лизингополучателите 
недостатъците на  смесения подход на отчитане ще бъдат избегнати. Спо-
ред СМСС признаването на активи и пасиви за всички видове лизингови 
договори отразява по-достоверно финансовото състояние на дадена компа-
ния и ще доведе до по-голяма прозрачност и съпоставимост, както и  до по-
добри инвестиционни решения (IASB, p. 22). 

Давания от СМСС пример за самолети под лизинг, които не са предста-
вени в баланса на авиокомпаниите, обаче може да е заблуждаващ, тъй като 
насочва вниманието върху големите лизингови договори. Според Евро-
пейската федерация на лизинговите асоциации Leaseurope 75-те най-
големи лизингови компании в Европа сключват около 4 млн. лизингови 
договори годишно с предмет на лизинга най-често автомобили, копирна 
техника, телефонна апаратура и други видове активи с относително ниска 
стойност. Средният размер на един лизингов договор в Европа, като се 
вземат предвид всички видове лизингови активи, е около 42 500 евро. Ако 
се изключат лизингите на недвижими имоти, средният размер на лизингите 
е около 25 000 евро (Leaseurope, 2010, p. 2).  

Също така  според отправените критики СМСС не прави опит да анали-
зира степента и естеството на употреба на лизинговите договори от предп-
риятията, които изготвят финансовите си отчети съгласно МСФО. Значи-
телна част от лизинговите договори в Европа са договори за финансов ли-
зинг. От тези, които са оперативен лизинг, по-голямата част са лизинги на 
дребни предмети като гореспоменатите.  Те са единствено като средство за 
натъкмяване („структуриране―), е погрешно и ще има за много различни от 
структурираните лизинги, които са във фокуса на вниманието на СМСС. 
Основателно се изтъква, че да  се базира създаването на нов модел за отчи-
тането на лизинга върху твърдението, че компаниите използват лизинга ре-
зултат стандарт, който няма да е подходящ за голяма част от фирмите, кои-
то са избрали лизинга като ефективно и гъвкаво средство за придобиване 
употребата на актив,  без да носят в повечето случаи рискове от актива 
(Leaseurope, 2010, p. 2).  

                                                           
1 В тази връзка се цитираше изявлението на сър Дейвид Туийди, предишният председа-
тел на СМСС: „Една от моите големи амбиции, преди да умра, е да летя на самолет, 
който е в баланса на авиокомпанията―, вж.  New lease accounting regulation to shake up 
aviation financing industry, Ascend, Aerospace Information Redefined, February 11, 2011. 
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Несъмнено капитализирането на всички лизингови договори в баланса 
на лизингополучателите носи най-голямо предимство за инвеститорите ка-
то потребители на информация от финансовите отчети. В специализирана-
та литература се отбелязва, че „инвеститор, притежаващ акции би предпо-
чел икономическите ресурси да бъдат включени в баланса в съответствие с 
принципа предимство на икономическото съдържание пред правната фор-
ма, но това не се отнася за кредиторите на предприятието, предоставящи 
заеми― (Elliot, 2008). Акционерът инвеститор се интересува от наличните 
ресурси за формирането на печалба, докато кредиторът – от активи, които 
да са налице като обезпечение на предоставените заеми. 

Прилагането на този подход обаче в страни с традиционно преоблада-
ваща континентална счетоводна система, където сред основните потреби-
тели на информация от финансовите отчети не са инвеститорите, а банките 
и другите кредитори (както е в България), които се интересуват преди 
всичко от представянето в баланса на активи, които да са налице като 
обезпечение на предоставените заеми (каквито са собствените активи, а не 
всички икономически ресурси, които биха генерирали печалби – както е по 
отношение на инвеститорите), този подход  практически ще доведе до ус-
ложняване на отчетния процес. 

Защо се изискват два модела на отчитане за лизингодателите, но 
само един за лизингополучателите? 

В съответствие с МСФО 16 лизингополучателите следва да прилагат 
единствено модела на актива с право на ползване, докато лизингодателите 
прилагат два модела на отчитане – модел на финансов лизинг (с две разно-
видности: пряк финансов лизинг и продажбен тип) и модел на оперативен 
лизинг, както в МСС 17. 

В първоначалния Проект за обсъждане от 2010 г. се предвиждаше ли-
зингодателите да прилагат също  модела на правото на ползване, при който 
се признава актив и пасив, възникващи от лизинговия договор, но с тази 
разлика, че той трябваше да се прилага в два варианта – подход на задъл-
жението за изпълнение и подход на отписването, в зависимост от степента 
на изложеност на рискове и ползи,  свързани с основния актив1. Обоснова-
ваше се, че при подхода на отписването, след като лизингополучателят от-
чита счетоводно само „част― от лизинговия актив (т.е. само правото на из-
ползване на лизинговия актив), лизингодателят трябва да отпише тази част 
от лизинговия актив, по отношение на която е предоставено правото на 

                                                           
1 Пар. ОЗ13 от Основанието за заключения към Проекта за обсъждане от 2010 г. (дос-
тъпно на: http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/ed10/Documents/ 
EDLeasesBasis0810.pdf). 
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1 Пар. ОЗ13 от Основанието за заключения към Проекта за обсъждане от 2010 г. (дос-
тъпно на: http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/ed10/Documents/ 
EDLeasesBasis0810.pdf). 
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ползване на лизингополучателя.1 По този начин се постига симетрично 
счетоводно отчитане по отношение на двете страни по лизинговия договор. 

СМСС счита, че двата подхода  при лизингодателите по-добре отразяват 
различията в икономическите характеристики на лизинговите договори, 
както и ефекта на бизнес модела от гледна точка на лизингодателя 
(Davidson, 2010). Тези бизнес модели, прилагани от лизингодателите по 
отношение на лизинговите договори, са: (а) предоставяне на финансиране 
(подход на отписването), или (б) генериране на доходи чрез отдаване на 
лизинг на основния актив на множество наематели или чрез използване 
или продажба на основния актив в края на срока на лизинга (подход на за-
дължението за изпълнение).2 

По отношение на лизингополучателите обаче СМСС е на коренно про-
тивоположно становище. Независимо от предимството  на финансови от-
чети, отразяващи бизнес целта на  лизингополучателя  при сключването на 
лизинговите договори, този подход се отхвърля поради съображението за 
съпоставимост. Тъй като лизинговите договори ще бъдат класифицирани 
въз основа на оценката на всеки лизингодател за неговата бизнес цел, пре-
ценката, прилагана от неговото ръководство, може да варира при различ-
ните лизингополучатели. Това би затруднило потребителите на финансови 
отчети да разберат кога и по какъв начин ръководството е приложило пре-
ценката си при класифицирането на лизинговите договори както в рамките 
на едно и също предприятие, така и по отношение на различни предприя-
тия.3 Затова от гледна точка на лизингополучателя СМСС смята, че пред-
ложеният модел на актива с право на ползване правилно отразява активите 
и пасивите, възникнали при всички лизингови договори. 

В окончателния вариант на стандарта за лизинга СМСС изостави модела 
на правото  на ползване по отношение на  лизингодателя и вместо него се 
върна отново към модела на рисковете и изгодите от  все още действащия 
тогава МСС 17, който като цяло е непроменен в МСФО 16 с изключение на 
въпросите за счетоводното отчитане на преотдаването на лизинг (сублизинг), 
установяване на лизинг, първоначални преки разходи и оповестяването4. 

СМСС посочва, че е бил информиран, че основните затруднения и 
проблеми възникват при счетоводното отчитане на лизинговите договори 
при лизингополучателите, а не при лизингодателите. Съставители и потре-
бители на финансови отчети са изразявали становището, че изискванията 

                                                           
1 Пар. ОЗ22 и пар. ОЗ101–ОЗ102 от Основанието за заключения към Проекта за обсъж-
дане от 2010 г. 
2 Пар. ОЗ27 от Основанието за заключения към Проекта за обсъждане от 2013 г. (дос-
тъпно на: 
http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Exposure-Draft-May-
2013/Documents/ED-Leases-Basis-for-Conclusions-May-2013.pdf). 
3 Пар.ОЗ59 от Основанието за заключения към Проекта за обсъждане от 2013 г. 
4 Пар. ОЗ64 от Основанието за заключения към МСФО 16 Лизинг. 
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за счетоводното отчитане при лизингодателя в МСС 17 са работещи добре 
на практика и там няма недостатъци в отчитането. Въвеждането на новия  
модел на правото на ползване по отношение на счетоводното отчитане при  
лизингодателя  със сложните изисквания би довело до значителни разходи, 
които съществено биха превишили пределните ползи за съставителите и 
потребителите на финансови отчети (IASB, p. 12). 

Според нас представената от СМСС аргументация за прилагането на 
различни модели и подходи на  счетоводно отчитане при лизингополучате-
лите и лизингодателите е непоследователна от теоретико-методологична 
гледна точка и води до асиметричен ефект върху финансовите отчети на 
двата контрагента по лизинговия договор. Независимо от първоначалното 
намерение на СМСС да се прилага единен модел – модел на правото на 
ползване,  и по отношение на лизингодателите,  в хода на обсъжданията се 
стига до неговото отхвърляне. Очевидно не толкова концептуални съобра-
жения са изиграли своята роля при обосноваването на различните подходи, 
колкото налагането на определени лобистки интереси в полза на едната 
страна по лизинговите договори – лизингодателите. Лобито на общността 
на лизингодателите е било достатъчно силно с мотива „защо да поправяме 
нещо, което не е нарушено―, така че СМСС да се вслуша в него и да се 
стигне в крайна сметка до ограничена промяна в счетоводното отчитане 
при лизингодателя (Naughton, 2018). По отношение на лизингополучатели-
те обаче явно надделяват други аргументи, неповлияни от по-слабото лоби 
на лизингополучателите. 

 
Заключение 
Независимо от изтъкваните от СМСС предимства на модела на актива с 

право на ползване неговият основен недостатък е, че всички лизингови до-
говори се третират като финансиращи сделки, като по този начин не се от-
разяват адекватно икономическите  различия между тях. Не всички лизин-
гови договори се сключват  с цел да се финансира придобиването на даден 
актив. Някои лизингови договори се сключват с цел да се ползва временно 
актив срещу заплащане, както е при наемните договори и същинския ли-
зинг.  Счетоводните правила в  отменения МСС 17 следваха тази икономи-
ческа разлика, докато настоящият МСФО 16 – само по отношение на ли-
зингодателите, но не и на лизингополучателите. За много наематели/ ли-
зингополучатели новият стандарт за лизинга ще доведе до излишно услож-
няване на отчетния процес и значителни разходи, най-вече за определяне 
на срока на лизинговия договор и диференциалния лихвен процент, изиск-
ващи повече преценки и предположения, които биха превишили пределни-
те ползи. А колкото по-голяма е необходимостта от преценки, толкова по-
голям е рискът от прилагането на различна счетоводна практика (АССА, 
2014). Това от своя страна ще намали сравнимостта на финансовите отчети 
на предприятията лизингополучатели, а съображението за съпоставимост 
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беше водещо от страна на СМСС за отхвърлянето на двумоделния подход 
на отчитане при лизингополчателите в МСС 17 Лизинг.  
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TWO IMPORTANT  QUESTIONS   
ABOUT THE NEW LEASING STANDARD 

 
Boyka Brezoeva1 

 
Abstract:  IFRS 16 Leases completely changes the accounting for leases by 

lessees based on the concept of transferring control over a right-of-use asset – as 
opposed to the concept of transferring risks and benefits, which was fundamental 
in the reversed IAS 17 Leases, and under IFRS 16, applies only by lessors. The 
report makes a critical analysis of the conceptual underpinnings of the new 
accounting requirements for leases, seeking to answer two important questions: 
(a) why has lease accounting changed? and (b) why two reporting models are 
required for lessors but only one for lessees? According to the author, the 
arguments presented by the IASB for the application of different accounting 
models and approaches by lessees and lessors is inconsistent from a theoretical 
and methodological point of view, and it results in an asymmetric effect on the 
financial statements of the two counterparties under a lease. Notwithstanding the 
IASB's strengths in the right-of-use asset model, its major drawback is that all 
leases are treated as financing transactions, thus not adequately reflecting the 
economic differences between them. 
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ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ПОДХОДИ  
ЗА АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕСА 

 
доц. д-р Росица Иванова1 

 
Резюме 
Въпросът за ефективността от дейността на предприятията е ак-

туален на всички фази и етапи от тяхното развитие. Показателите за 
ефективност могат да се групират на: показатели за ефективност от 
използването на ресурсите; показатели за ефективност на приходите и 
на разходите; показатели за обръщаемост; показатели за рентабилност. 

Ефективността от дейността на предприятията може да се анали-
зира и оценява посредством прилагането на различни подходи и модели за 
анализ. Това са счетоводният (традиционен) подход, базиран на счето-
водната информация, финансовият подход – основан на стойностната 
оценка на бизнеса и управленският подход, базиран върху мисията, визия-
та и стратегията на предприятието. 

При различните подходи се използват различни измерители и модели за 
анализ, както и различни източници на информация. Резултатната ана-
литична информация удовлетворява информационните потребности на 
различни потребители. 

Обект на разглеждане в разработката са подходите за анализ на 
ефективността от дейността на предприятията. Тъй като ефектив-
ността на бизнеса е комплексно понятие, то с успех могат да се използ-
ват счетоводният, финансовият и управленският подходи, като всеки от 
тези подходи позволява дейността на предприятието да се анализира и 
оценява от различна гледна точка. По този начин финансовият менидж-
мънт може да получи обективна информация в различни направления, въз 
основа на която да вземе правилни и обосновани решения за развитието 
на предприятието, както и за неговата финансова и инвестиционна по-
литика в оперативна и стратегическа перспектива. 

Предмет на изследването е счетоводният подход за анализ на ефек-
тивността на бизнеса.  

Поставената цел в тази разработка е да се покаже необходимостта 
от използването, важността и полезността на счетоводния подход за 
анализ и оценка на ефективността от дейността на предприятието.  

Ключови думи: ефективност, подходи, анализ, оценка, методика 
JEL: M49 
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Въведение 
Счетоводните кадри, които се подготвят от катедра „Счетоводство и 

анализ― на УНСС, трябва да отговарят на съвременните изисквания на 
икономиката в условията на членство на страната в Европейския съюз, 
глобализация, свободно движение на хора, стоки и капитали, бързо разви-
тие и навлизане на информационните и комуникационни технологии във 
всички сфери на стопанството, преминаването към кръгова и дигитална 
икономика. Завършилите специалностите „Счетоводство― и „Счетоводство 
и контрол― на ОКС „Бакалавър― – редовно и дистанционно обучение, както 
и тези – завършили различните магистърски програми към катедрата, след-
ва да придобиват знания, умения и компетенции, които ще им позволяват 
успешно да се адаптират и интегрират в тези нови условия на бизнес сре-
дата, като с желание и удовлетвореност да практикуват професията, която 
са избрали. 

Историческият поглед във времето показва, че финансово-стопанският 
анализ винаги е заемал подобаващо място в учебните планове на катедра 
„Счетоводство и анализ― на УНСС. В 100 годишната история на катедрата 
през всяка учебна година са четени дисциплини в областта на анализа на 
стопанската дейност. През тези сто години в областта на анализа в катед-
рата са работили ерудирани учени, които с любов са предавали своите тео-
ретични познания и са възпитавали студентите в любов към науката, в 
стремеж към непрекъснато развитие на тяхната творческа мисъл и самоу-
съвършенстване. Следва да посочим творческите постижения за развитие-
то на финансово-стопанския анализ на проф. Д. Добрев, проф. А. Георгиев, 
проф. Т. Тотев, проф. Г. Ваклиев, проф. К. Пергелов, проф. И. Душанов, 
доц. Д. Колев, проф. К. Чуков и др. 

 
Различни подходи за анализ на ефективността на бизнеса 
Основен въпрос в методическата схема на финансово-стопанския анализ 

е въпросът за ефективността от дейността на предприятието.  
Ефективността на бизнеса може да се анализира и оценява посредством 

различни подходи за анализ. Става дума за счетоводният, финансовият и 
управленският подходи.  

Тодоров (2017, с.1) посочва, че в „основата на традиционния (счетово-
ден – Р.И.) подход стои счетоводната печалба и счетоводната стойност на 
инвестирания в бизнеса капитал, докато вторият (финансовият – Р.И.) под-
ход е базиран на справедливата стойност на предприятието и възвръщае-
мостта (финансовата ефективност) на инвестициите.― Според нас могат да 
се използват различни подходи за анализ и оценка на ефективността на 
бизнеса – счетоводен, финансов и управленски, които позволяват дейност-
та на предприятието да се анализира и оценява в различни аспекти. Тодо-
ров (2014, с.7) пише, че „всеки един от познатите модели дава възможност 
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ефективността на бизнеса да се погледне от различен ъгъл, т.е. да се оцени 
от различна гледна точка.― 

Финансовият подход за анализ на ефективността на бизнеса се базира на 
стойността. Касърова (2008а, с.20) отбелязва, че „използването й (на стой-
ността – Р.И.) като управленски инструмент се свързва с иновационната 
управленска концепция ... Value Based Management (VВМ) – управление, 
основано на стойността.― Според този подход предприятието функциони-
ра, за да създава стойност и благосъстояние на собствениците. Приложени-
ето на подхода изисква, както пише Касърова (2008а, с.23), предприятието 
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Счетоводен подход за анализ на ефективността на бизнеса 
Счетоводният подход, както отбелязва Касърова (2008) „измерва ефек-

тивността на стопанската дейност чрез „финансовия резултат―, разглеждан 
като „последващ ефект― от генериране на счетоводните данни. Той (фи-
нансовият резултат – Р.И.) се изчислява в рамките на един отчетен период 
и е функция от цената и себестойността на продукцията.― В това станови-
ще акцентът се поставя върху финансовия резултат от продажби на про-
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Обобщаващ относителен показател, измерващ ефективността на бизнеса 
е рентабилността. Николов (1993, с. 177) посочва, че общата рентабилност 
на база активи „показва каква печалба носят единица съвкупни активи. То-
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ва е показател за успеха в бизнеса. Тази възвръщаемост дава представа за 
икономическото състояние на предприятието независимо от начина, по 
който то е финансирано. Тя отговаря на въпроса „Предприятието извлича 
ли положителен финансов резултат от вложения капитал, откъдето и да 
идва той―? Все пак каква да бъде тази възвръщаемост? За да се отговори на 
въпроса е нужно да се сравни рентабилността на вложения капитал с тази 
на други сходни предприятия. Ако рентабилността е системно под средна-
та за отрасъла, използването на капитала (активите – Р.И.) в рамките на 
предприятието е незадоволително.―  

Тези размисли дават основание за извода, че не бива прибързано и без 
достатъчно аргументи да се пренебрегва счетоводният подход и свързаните 
с него модели за анализ на рентабилността на база активи. Така например, 
Тодоров (2019) пише, че изчисляването на показателя „Рентабилност на 
активите― с „нищо не показва дали предприятието е работило ефективно 
през годината и дали инвестирания капитал има нужната възвръщаемост.― 

Според нас, подобно мнение, като че ли ограничава използването в сто-
панската практика на счетоводния подход за анализ на ефективността на 
бизнеса. Считаме, че рентабилността на активите е един от най-важните 
ключови показатели за анализ на ефективността от дейността на предприя-
тията, функциониращи в икономиката на страната. Равнището на рента-
билност на активите показва ефективността на мениджмънта при управле-
нието на активите, която се изразява чрез размера на печалбата, постигната 
от тяхното използване. Нашето становище е, че дори от гледна точка на 
инвеститорите следва да се анализират и оценяват едновременно рента-
билността на собствения капитал и рентабилността на база активи. С осно-
вание възниква въпроса – защо е необходимо това? Например, ако инвес-
титорите вземат под внимание само високото равнище на рентабилност на 
собствения капитал, а игнорират ниското равнище на рентабилност на ак-
тивите, то те биха надценили потенциала на предприятието. Това се дължи 
на обстоятелството, че високото равнище на възвръщаемост на собствения 
капитал може да се дължи, при равни други условия, на по-малкия размер 
на собствения капитал в целия инвестиран от предприятието капитал, т.е. 
то може да се дължи на промените в структурата на капитала. Става дума 
за случаите, при които е налице намаление на относителния дял на собст-
вения капитал в целия инвестиран капитал, с което се променят и коефици-
ентите на автономност, финансова зависимост, задлъжнялост,  финансова 
автономност, както и на постоянния капитал на предприятието. Динамика-
та на капиталовата структура, изразена посредством изменението на посо-
чените по-горе коефициенти, оказва непосредствено влияние върху настъ-
пилите промени във финансовата стабилност на предприятието, като може 
да доведе до нейното влошаване. Или, високата възвръщаемост на собст-
вения капитал, разглеждана самостоятелно, не показва ефективността от 
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използването и управлението на активите, в които е въплътен капиталът на 
предприятието. 

Петров (2014, с.109) отбелязва, че „от гледна точка на мениджърите, съ-
отношението между нетната печалба и общите активи е основното финан-
сово съотношение, което характеризира степента на доходност на активи-
те. ... Основният механизъм, с който разполгата мениджърите са активите 
(като – Р.И.) ... целта  на този механизъм е постигането на бъдеща стопанс-
ка изгода, т.е. генерирането на печалба. ... Това е така, поради факта, че 
често пъти, забравяйки за същинската роля на активите, мениджмънтът на 
всяко предприятие стига до ситуацията, в която се „притежават― активи, но 
поради слабост в управлението те не могат да изпълнят своята основна 
функция – да са носители на бъдеща стопанска изгода.― 

Подкрепяме подобно становище, тъй като основното предназначение на 
активите е да носят бъдеща стопанска изгода за предприятието. В Нацио-
налните счетоводни стандарти (2016) се посочва, че „бъдещата икономи-
ческа изгода от един актив е възможността му пряко или косвено да доп-
ринесе за потока от парични средства или парични еквиваленти към пред-
приятието. Тези парични потоци могат да се получат от използването на 
актива или от освобождаването от него.― Именно бъдещата икономическа 
изгода, носители на която са активите, е един  от критериите за тяхното 
признаване в счетоводния баланс на предприятието. Посочва се, също така 
(2016), че активът е „ресурс, контролиран от предприятието в резултат на 
минали събития, от който се очаква в предприятието да постъпят бъдещи 
икономически ползи.― По този повод Панчева (2009, с. 48) пише, че бъде-
щата икономическа изгода от притежанието на активите се свързва с „по-
тенциалът на даден актив да допринася за нарастване на потока от пари 
или парични еквиваленти към предприятието. Този потенциал се проявява 
най-често при участието на активите в оперативния цикъл на отчетнообо-
собената структура (предприятието – Р.И.), но може да бъде и производст-
вен. Освен това икономическата изгода може да има и форма, конвертиру-
ема в пари или парични еквиваленти, или да е свързана с намаляването на 
паричните разходи.― 

По наше мнение именно предназначението на активите да носят бъдеща 
икономическа изгода за предприятието показва важността и значимостта 
на счетоводния подход за анализ на ефективността на бизнеса. 

Уолш (2008, с.64) отбелязва, че общата рентабилност на активите, заед-
но с рентабилността на собствения капитал, са двата основни показателя за 
резултатите на една компания, като подчертава необходимостта от еднов-
ременното извършване на анализ на тези показатели. По наше мнение ана-
лизът само на рентабилността на собствения капитал без да се обръща 
внимание на равнището на рентабилност на активите е непълен, а получе-
ната информация не осигурява необходимата, пълна и достатъчна инфор-
мация на финансовия мениджмънт за вземането на информирани, обосно-
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вани и правилни решения за управлението на бизнеса и на предприятието в 
оперативна и стратегическа перспектива. Според Уолш (2008, с.76) възв-
ръщаемостта на общите активи е най-всеобхватния показател за резултати-
те на мениджмънта. Уолш пише (2008, с. 76), че „рентабилността на общи-
те активи (обща рентабилност на активите – Р.И.) се явява една основа, за 
да може предприятието да постигне добра възвръщаемост на собствения 
капитал. Ако едно предприятие няма добра рентабилност на общите акти-
ви (обща рентабилност на активите – Р.И.), то трудно може да постигне за-
доволителна възвръщаемост на собствения капитал.― По този начин авто-
рът акцентира върху значимостта на показателя за общата рентабилност на 
активите, а следователно и върху важността и полезността на счетоводния 
подход за анализ и оценка на ефективността на бизнеса. Също така, Уолш 
(2008, с. 76) отбелязва, че „въпросът за нормата на възвръщаемост (общата 
рентабилност на активите – Р.И.) е отделен (различен – Р.И.) от този за 
произхода на капиталите.― Така авторът доразвива своите мисли за прило-
жението и значимостта на счетоводния подход за анализ на ефективността 
на бизнеса. Подкрепяме подобно становище, тъй като при изчисляването 
на общата рентабилност на активите източниците за придобиване на същи-
те активи (собствени и/или привлечени) нямат отношение. Промените в 
обръщаемостта на активите (ускоряване или забавяне) оказват непосредст-
вено влияние върху динамиката на рентабилността на база активи. 

Уолш (1995, с. 60) отбелязва, че възвръщаемостта на общите активи 
(обща рентабилност на активите – ROTA) и възвръщаемостта на собстве-
ния капитал (ROE) са „двата фундаментални показателя за ефективност. Те 
имат множество възможни версии и някои от тях може да са по-подходящи 
за определени типове предприятия в сравнение с останалите. Уолш (1995, 
с. 70) пише, че „възвръщаемостта на общите активи (общата възвръщае-
мост на активите – Р.И.) осигурява основата, необходима за възвръщае-
мостта на собствения капитал―, както (1995, с. 71) и че „възвръщаемостта 
на общите активи е най-важният двигател на възвръщаемостта на собстве-
ния капитал.― Уолш (1995, с. 71) отбелязва, че възвръщаемостта на общите 
активи е първостепенен показател за оперативната ефективност.― Авторът 
допълва (1995, с. 76), че той (този показател – Р.И.) има най-голямо влия-
ние върху възвръщаемостта на собствения капитал,― както и че общата 
рентабилност на активите е (1995, с. 76) „и съотношение, върху което ме-
ниджмънтът на операциите има най-силен контрол.― 

Уолш (1995, с. 78) подчертава важността на показателя за общата рен-
табилност на активите като отбелязва, че „възвръщаемостта на общите ак-
тиви е ключов инструмент, който може да помогне на мениджърите изк-
лючително много при управлението на ежедневните дейност. За да бъде 
по-лесно обаче, то (този ключов инструмент – Р.И.) трябва да бъде най-
напред разложено на неговите съставки...― 
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рентабилност на активите – Р.И.) е отделен (различен – Р.И.) от този за 
произхода на капиталите.― Така авторът доразвива своите мисли за прило-
жението и значимостта на счетоводния подход за анализ на ефективността 
на бизнеса. Подкрепяме подобно становище, тъй като при изчисляването 
на общата рентабилност на активите източниците за придобиване на същи-
те активи (собствени и/или привлечени) нямат отношение. Промените в 
обръщаемостта на активите (ускоряване или забавяне) оказват непосредст-
вено влияние върху динамиката на рентабилността на база активи. 

Уолш (1995, с. 60) отбелязва, че възвръщаемостта на общите активи 
(обща рентабилност на активите – ROTA) и възвръщаемостта на собстве-
ния капитал (ROE) са „двата фундаментални показателя за ефективност. Те 
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ние върху възвръщаемостта на собствения капитал,― както и че общата 
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Уолш (1995, с. 78) подчертава важността на показателя за общата рен-
табилност на активите като отбелязва, че „възвръщаемостта на общите ак-
тиви е ключов инструмент, който може да помогне на мениджърите изк-
лючително много при управлението на ежедневните дейност. За да бъде 
по-лесно обаче, то (този ключов инструмент – Р.И.) трябва да бъде най-
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От казаното логично възниква въпросът: с какви по-силни думи може да 
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димостта от задълбочаване на анализа на рентабилността на база активи, 
посредством разлагането му на субсидиарни съотношения посредством из-
ползването на метода на детерминираното факторно моделиране. Първото 
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(измерва се в проценти); продажби към общата сума на активите или кое-
фициент на обръщаемост на активите (измерва се в пъти). Умножени, тези 
две стойности винаги дават стойността на възвръщаемостта на общите ак-
тиви. Всяко едно от тези съотношения по-нататък ще бъде разложено на 
други съставни части, за да се разкрият съществуващите по-дълбоки връз-
ки.― Тези размисли на Уолш разкриват дълбочината, важността и полез-
ността на счетоводния подход за анализ на ефективността на бизнеса. 

 
Заключение 
Историческото развитие на катедра „Счетоводство и анализ― на УНСС 

показва, че през годините финансово-стопанският анализ се преподава 
пред студентите от различните отдели, специалности и направления. 

В последните години се наблюдава една тенденция, поне според нас, на 
недостатъчно теоретично обосновано стесняване на счетоводните подходи 
за анализ на различните аспекти на дейността на предприятията и насочва-
не на анализа в посока на финансовите подходи и конкретно стойностно-
базираните методи за анализ. Това обстоятелство провокира нашите раз-
съждения в защита на счетоводния подход за анализ на ефективността на 
бизнеса.  

По наше мнение следва да защитаваме завоюваните в годините позиции 
на катедра „Счетоводство и анализ― на УНСС в областта и на финансово-
стопанския анализ. В момента, когато отбелязваме 100 годишния юбилей 
на УНСС, учебната дисциплина „Финансово-стопански анализ― се чете са-
мо пред студентите в ОКС „Бакалавър― специалност „Счетоводство― – ре-
довно обучение и специалност „Счетоводство и контрол― – дистанционно 
обучение. В ОКС „Магистър― – редовно обучение се четат няколко учебни 
дисциплини с насоченост преди всичко към финансовите и управленските 
подходи за анализ на дейността на предприятията и ефективността на бизнеса. 

Краткият преглед на учебните дисциплини показва, че се наблюдюва 
едно стесняване на финансово-стопанския анализ, който се базира преди 
всичко на счетоводната информация и който е с изключителна полезност 
за счетоводителите и мениджърите на предприятията от различните отрас-
ли на икономиката на страната. 
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ABOUT DIFFERENT APPROACHES TO ANALYZE BUSINESS 
EFFICIENCY  

 
Rositsa Ivanova1  

 
Abstract 
The issue of enterprise’s business efficiency is topical at all stages and 

phases of their development. Efficiency indicators may be classified as follows: 
indicators for efficiency of use of resources; indicators for efficiency of income 
and expenses; turnover indicators; rate of return indicators. 

Enterprise’s business efficiency may be analyzed and evaluated by applying 
varied approaches and models of analysis. These are the accounting (traditional) 
approach based on accounting information, the financial approach – based on the 
cost assessment of business, and the management approach based on the 
mission, vision and strategy of the enterprise. 

Different approaches use different metrics and analysis models as well as 
different sources of information. The resultative analytical information meets the 
information needs of varied users.  

This publication highlights the approaches to the enterprise’s business 
efficiency analysis. Since business efficiency is a complex concept, one can 
successfully use the accounting, financial and management approach, whereas 
each of them allows analyzing and evaluating the enterprise’s business 
efficiency from different perspective. Thus, financial management can obtain 
objective information in various fields and to use it for making proper and 
justified decisions for the enterprise’s development and for its financial and 
investment policy in operational and strategic aspect. 

The subject matter of the publication covers the accounting approach for 
analysis of business efficiency.  

The work is aimed at demonstrating the need of use and the importance and 
usefulness of the accounting approach for analysis and evaluation of 
enterprise’s business efficiency.  

 
Key words: efficiency, approaches, analysis, evaluation, methodology  
 

                                                           
1 Assoc. prof. PhD, Department of Accounting and Analysis, UNWE, rosi_ivanova@abv.bg 
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ПРИЗНАВАНЕ НА ФИНАНСОВ АКТИВ ПРИ 
ОПЕРАТОР ПО КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР 

 
доц. д-р Мария Маркова1 

 
Резюме: Когато говорим за концесионни споразумения по-често свърз-

ваме породените отношения с оператора с признаване на предоставени 
права в контекста на нематериален актив. Съществува и друга възмож-
ност за взаимоотношения между двете страни, в резултат на която 
операторът следва да отчита финансов актив. Именно тази хипотеза ще 
бъде представена в настоящия доклад. Целта на доклада е да популяризи-
ра този механизъм за успешни отношения между държавата и частните 
оператори. Очертани са и националните особености, свързани с възмож-
ности за признаване на финансов актив по концесионен договор. 

 
Ключови думи: счетоводство, концесия, финансов актив. 
 
1. Въведение в проблематиката 
Концесионните споразумения целят да се развие определен обществен 

сектор, като се дефинират граници на споразумението така, че да се въз-
върне първоначалната инвестиция, направена от оператора, и да се реали-
зира минимална печалба [1]. Нивата за реализирани приходи след възвръ-
щането на инвестицията трябва да бъдат предварително прогнозирани в 
споразумението, като за отделните браншове те варират от 5% до 20% при 
стабилна икономическа среда. Предварително зададените параметри на 
споразумението са отговорност на възложителя. Съществува възможност 
за реализацията на един обществено значим проект публичния сектор в 
лицето на концедента да участва не само като предоставя права за ползва-
не, но и с финансови средства. В международен план са познати два под-
хода за участие на възложителя с финансови средства: 

1) Съфинансиране на изграждане на инфраструктурата, чрез която ще 
се осъществява обществената услуга; 

2) Заплащане на потребената услуга, вместо гражданите (например за 
да я получат същите безплатно) или изкупуване на съответната услуга на 
предварително договорена цена с оператора. 

Регулираните в КРМСФО Разяснение 12 „Договори за концесии за обс-
лужване― [2] взаимоотношения са основани на концепцията за контрол и 
се свеждат до два основни типа: 

                                                           
1 Катедра ―Счетоводство и анализ―, Финансово-счетоводен факултет, Университет за 
национално и световно стопанство, е-мейл: markova@unwe.bg, е-мейл: 
mimim_bg@abv.bg 
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възложителят дефинира и контролира услугите, които операторът ще 
предоставя (на кого и на каква цена); 

възложителят чрез собственост контролира инфраструктурата, която 
ще изгражда и ползва операторът. 

При взаимоотношенията, описани в разяснението, операторът действа 
като доставчик на услуги, а инфраструктурата, която изгражда, модерни-
зира или експлоатира, за да предоставя договорените услуги, е обект на 
третиране в друга плоскост – като нематериален (ако е получил право да я 
експлоатира) или като финансов актив (ако е получил паричен ресурс от 
възложителя). В рамките на този доклад ние ще представим хипотези, при 
който е вероятно операторът да признае финансов ресурс. 

 
2. Отчитане на финансов актив при оператора в контекста  
на международните счетоводни стандарти 
Финансов актив следва да бъде признат от оператора, когато той има 

неотменимо право да получи парични средства или други финансови акти-
ви от възложителя под формата на концесионно плащане. Неотменимо 
право съществува и когато възложителят гарантира на оператора входящ 
паричен поток, като се съгласява да му заплаща: 

твърдо договорени (или определени предварително) суми; 
минимални гарантирани плащания за обществената услуга. 
При условие че операторът получава и права, и концесионно плащане, 

двата компонента следва да се отчитат поотделно – единият като финансов 
актив, а другият като нематериален.  

Насоките за разграничаване на финансовия от нематериалния актив при 
оператора са представени в следващата таблица.  

Таблица 1. Финансов или нематериален актив според клаузите на концесионния договор 

Вариант Договорен механизъм Актив, признат  
при оператора 

1 2 3 

А Възложителят заплаща предварително договорена 
постоянна годишна сума Финансов актив 

Б Възложителят заплаща променлива сума в зави-
симост от потребяването на обществената услуга Нематериален актив 

В 
Възложителят заплаща твърдо договорена сума и 
променлива сума в зависимост от потребяването 
на обществената услуга 

Финансов актив (за 
твърдо договорената 
сума) и нематериален 
актив (за вариращите 
плащания)  

Г 
Операторът получава приходи по определени от 
него цени за предоставянето на услугата на насе-
лението 

Нематериален актив 
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Продължение 

1 2 3 

Д 
Операторът получава приходи от населението за 
предоставената услуга, но възложителят гаранти-
ра минимални приходи 

Финансов актив (за ми-
нимално гарантираните 
приходи) и нематериален 
актив (за прогнозните 
приходи от населението) 

Е 

Операторът получава приходи от населението. 
Възложителят регулира приходите, но по начин, 
по който за оператора има голяма вероятност да 
получи минимална възвръщаемост, но все пак 
няма 100% гарантираност от възложителя 

Нематериален актив 

Източник: S.R. Batliboi & Associates GMR IFRS Workshop – IFRIC 12 Service 
Concession Arrangements, 2010, p. 24. [3] 

 
Представянето на концесионните отношения при оператора води до 

различно интерпретиране на информацията в годишните финансови отчети 
на операторите –  различен размер на признатите приходи, разходи и ба-
лансови позиции (таблица 2). 

Таблица 2 Сравнение между размера на признатите счетоводни позиции в резултат на 
договор за концесия за обслужване по модела за признаване на финансов актив и по 
модела за признаване на нематериален актив 

Модел Финансов актив Нематериален актив 
Въздействие 
върху отдел-

ните фази 

Фаза на строи-
телство 

Фаза на експ-
лоатация 

Фаза на строи-
телство 

Фаза на експ-
лоатация 

Приходи Високи Ниски Високи Високи 

 
Най-съществената разлика между прилагането на модела за признаване 

на финансов и на нематериален актив е в размера на признатия приход от 
оператора през периода на концесионното споразумение. При модела за 
отчитане на финансов актив по време на предоставянето на обществе-
ната услуга операторът признава приходи от концесионна дейност в 
размер на договореното плащане само от възложителя за потребената 
услуга, докато при модела за отчитане на нематериален актив опера-
торът признава приход от реализираната услуга от потребителите, 
който обикновено е два пъти по-висок по време на договора. Затова и 
по време на договора, ако операторите прилагат модела за отчитане на фи-
нансов актив, през отделните периоди те представят нетната печалба от 
концесионна дейност сравнително равномерно. При модела за отчитане на 
нематериален актив в началото на предоставянето на обществената услуга 
(в експлоатационната фаза) се отчитат съществени загуби, които се ком-
пенсират от по-високи печалби към края на концесионното споразумение. 



Сборник с доклади 165Сборник с доклади 

164 

Продължение 

1 2 3 

Д 
Операторът получава приходи от населението за 
предоставената услуга, но възложителят гаранти-
ра минимални приходи 

Финансов актив (за ми-
нимално гарантираните 
приходи) и нематериален 
актив (за прогнозните 
приходи от населението) 

Е 

Операторът получава приходи от населението. 
Възложителят регулира приходите, но по начин, 
по който за оператора има голяма вероятност да 
получи минимална възвръщаемост, но все пак 
няма 100% гарантираност от възложителя 

Нематериален актив 

Източник: S.R. Batliboi & Associates GMR IFRS Workshop – IFRIC 12 Service 
Concession Arrangements, 2010, p. 24. [3] 

 
Представянето на концесионните отношения при оператора води до 

различно интерпретиране на информацията в годишните финансови отчети 
на операторите –  различен размер на признатите приходи, разходи и ба-
лансови позиции (таблица 2). 

Таблица 2 Сравнение между размера на признатите счетоводни позиции в резултат на 
договор за концесия за обслужване по модела за признаване на финансов актив и по 
модела за признаване на нематериален актив 

Модел Финансов актив Нематериален актив 
Въздействие 
върху отдел-

ните фази 

Фаза на строи-
телство 

Фаза на експ-
лоатация 

Фаза на строи-
телство 

Фаза на експ-
лоатация 

Приходи Високи Ниски Високи Високи 

 
Най-съществената разлика между прилагането на модела за признаване 

на финансов и на нематериален актив е в размера на признатия приход от 
оператора през периода на концесионното споразумение. При модела за 
отчитане на финансов актив по време на предоставянето на обществе-
ната услуга операторът признава приходи от концесионна дейност в 
размер на договореното плащане само от възложителя за потребената 
услуга, докато при модела за отчитане на нематериален актив опера-
торът признава приход от реализираната услуга от потребителите, 
който обикновено е два пъти по-висок по време на договора. Затова и 
по време на договора, ако операторите прилагат модела за отчитане на фи-
нансов актив, през отделните периоди те представят нетната печалба от 
концесионна дейност сравнително равномерно. При модела за отчитане на 
нематериален актив в началото на предоставянето на обществената услуга 
(в експлоатационната фаза) се отчитат съществени загуби, които се ком-
пенсират от по-високи печалби към края на концесионното споразумение. 

Приносите на счетоводството в икономическата наука 

 

165 

И двата модела при равни други условия следва да достигнат еднакъв фи-
нансов резултат. 

При прилагане на модела за отчитане на финансов актив този актив следва 
да се представи по справедлива стойност на прогнозните бъдещи парични по-
тоци, платими от възложителя за изграждане, респективно подобрение, на да-
ден актив, дисконтирани на базата на подходящ пазарен лихвен процент. Ако 
концесионният договор е с клауза за отпуснат заем от възложителя, този заем 
следва да се коригира с пазарния лихвен процент за заемни договори, който 
обичайно ползва операторът, или е определил възложителят в концесионния 
договор.  

 
Модел за последващо представяне на финансовия актив при оператора 
В зависимост от това дали операторът е възприел и прилага МСФО 9 

Финансови инструменти [4] или все още прилага МСС 39 Финансови инс-
трументи: Признаване и оценяване се прилага различен подход за послед-
ващо представяне на финансов актив, признат в съответствие с Разяснения 12. 

Според МСФО 9, в зависимост от възприетия бизнес модел за управле-
ние на финансови активи, избран от предприятието и характеристиките на 
договорния паричен поток от финансовия актив, същият ще бъде предста-
вен по амортизирана стойност, по справедлива стойност през друг всеобх-
ватен доход или по справедлива стойност през печалбата или загубата.  

 
3. Илюстративен пример за отчитане на финансов актив при оператора 
С цел да бъде възприет по-лесно моделът за отчитане на финансов актив 

по модела на Разяснение 12 е представен подобен на по-долу разгледания 
илюстративен пример. 

Условията на споразумението изискват операторът да изгради пътна 
настилка в рамките на две години и да поддържа и експлоатира пътя при 
определен стандарт за осем години (т.е. от третата до десетата година). Ус-
ловията на договора изискват операторът също така да възстанови пътната 
настилка в края на осмата година –  дейността по обновяването ще генери-
ра приходи. В края на десетата година споразумението ще приключи. Опе-
раторът изчислява разходите, които ще поеме, за да изпълни задълженията 
си в таблица 3. 

Таблица 3. Разходи по договора 

 Година Хил. лв. 
Строителни услуги 1 1000 
 2 1000 
Услуги, свързани с експлоатацията  
(годишно) 3 – 10 20 

Възстановяване на пътната настилка 8 200 
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Условията на споразумението изискват от възложителя да заплаща на 
оператора по 400 хил. лв. годишно от третата до осмата година, за да нап-
рави пътя достъпен за обществено ползване. 

За целите на примера се приема, че всички парични потоци възникват в 
края на годината. 

 
Приходи по договора 
Операторът признава приходите и разходите по договора в съответствие с 

МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти―. Разходите за отделните дейнос-
ти –  строителство, експлоатация и възстановяване на пътната настилка –  се 
признават, като общите прогнозни приходи се разпределят към всяка от дей-
ностите и се признават при изпълнение на задължението, като към тях се от-
насят съответстващите им разходи за съответната дейност. Съгласно условия-
та на договора операторът е длъжен да санира пътя в края на осмата година. 
През осмата година на оператора ще бъдат върнати от възложителя направе-
ните разходи за възстановяване на пътя. Задължението за възобновяване на 
настилката се оценява на нула в отчета за финансовото състояние, а приходи-
те и разходите не се признават в печалбата или загубата, докато не се извър-
шат съответните дейности по обновяване. 

Общото възнаграждение (400 хил. лв. годишно от третата до осмата го-
дина) отразява справедливите стойности за всяка една от услугите (таблица 4): 

Таблица 4. Справедлива стойност на получените възнаграждения или вземания 

Справедлива стойност 
Услуги, свързани със строителството Прогнозна стойност + 5% 
Услуги, свързани с поддръжката  
(годишно) ’’ ’’ + 20% 

Възстановяване на пътната настилка ’’ ’’ + 10% 
Лихвен процент 6.18% годишно   

 
В първата година например разходите за строителство са 1000 хил. лв., 

приходите от строителство са 1050 хил. лв. (прогнозната справедлива 
стойност е равна на: разходите плюс 5%), следователно нетните приходи 
от строителство са в размер на 50 хил. лв. 

 
Финансов актив 
Сумите, дължими от възложителя, отговарят на определението за взе-

мане в МСФО 9 „Финансови инструменти―. Вземането се оценява първо-
начално по справедливата стойност. Впоследствие се оценява по аморти-
зираната стойност, т.е. първоначално признатите суми плюс кумулативни-
те лихвени плащания върху тази сума, изчислени по метода на ефективния 
лихвен процент, минус погашението. 
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Ако паричните потоци и справедливите стойности останат същите като 
прогнозните, ефективният лихвен процент е 6.18% годишно, а признатата су-
ма в края на първата, втората и третата година съответно ще бъде (таблица 5): 

Таблица 5. Оценка на вземанията 

Хил. лв. 
Разходи за строителство през първата година 1050 
Вземане в края на първата година1 1050 
Ефективен лихвен процент в края на първата година върху вземането за 
втората година (6.18% × 1050) 

 
64 

Разходи за строителство през втората година 1050 
Вземане в края на втората година 2164 
Ефективен лихвен процент в края на втората година върху вземането за 
третата година (6.18% × 2164) 

 
134 

Разходи за експлоатация през третата година (10 x (1 + 20%)) 24 
Парични постъпления през третата година (400) 
Вземане в края на третата година 1922 

 
Преглед на паричните потоци, отчета за всеобхватния доход 

и отчета за финансовото състояние 
За целите на примера се приема, че операторът финансира дейността си 

изцяло с дълг и неразпределена печалба. Той плаща лихви от 6.7% на го-
дишна база за неизплатената част от дълга.  

Ако паричните потоци и справедливите стойности останат същите като 
прогнозните, паричните потоци на оператора, отчетът за всеобхватния до-
ход и отчетът за финансовото състояние за срока на договора ще бъдат 
(таблици 6, 7, 8): 

Таблица 6. Отчет за паричния поток (хил. лв.) 

Година 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 

Постъпления - - 400 400 400 400 400 400 400 400 3200 

Плащания по 
договора2 

 
(1000) 

 
(1000) 

 
(20) 

 
(20) 

 
(20) 

 
(20) 

 
(20) 

 
(220) 

 
(20) 

 
(20) 

 
(2360) 

Плащания  
за лихви3 

 
- 

 
(68) 

 
(138) 

 
(122) 

 
(106) 

 
(86) 

 
(66) 

 
(46) 

 
(38) 

 
(14) 

 
(684) 

Нетен  
поток 

 
(1000) 

 
(1068) 

 
242 

 
258 

 
274 

 
294 

 
314 

 
134 

 
342 

 
366 

 
156 

                                                           
1 През първата година не възниква лихвено плащане, защото се допуска, че паричните 
потоци възникват в края на годината. 
2 Таблица 3 
3 Дълг в началото на годината (таблица 8) × 6.7%. 
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Таблица 7. Отчет за всеобхватния доход (хил. лв.) 

Година 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 
Приходи 1050 1050 24 24 24 24 24 244 24 24 2512 
Разходи по дого-
вора 

 
(1000) 

 
(1000) 

 
(20) 

 
(20) 

 
(20) 

 
(20) 

 
(20) 

 
(220) 

 
(20) 

 
(20) 

 
(2360) 

Финансови  
приходи1 

- 64 134 118 102 86 68 50 44 22 688 

Разходи  
за лихви2 

- (68) (138) (122) (106) (86) (66) (46) (38) (14) (684) 

Нетна печалба 50 46 - - - 4 6 28 10 12 156 

Таблица 8. Отчет за финансовото състояние (хил. лв.) 

Края  
на година 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дължима  
сума от възло-
жителя3 

 
 

1050 

 
 

2164 

 
 

1922 

 
 

1664 

 
 

1390 

 
 

1100 

 
 

686 

 
 

354 

 
 

177 

 
 

- 
Парични  
средства/дълг4 (1000) (2068) (1826) (1568) (1294) (1000) (686) (552) (210) 156 

Нетни активи 50 96 96 96 96 100 106 134 144 156 
 
Този пример разглежда само един от многото възможни видове догово-

ри. Целта му е да илюстрира счетоводното третиране на някои положения, 
които обикновено се срещат в практиката. За да бъде примерът възможно 
най-ясен, се приема, че срокът на договора е 10 години и годишните при-
ходи на оператора са постоянни през този период. На практика периодите 
на договореност могат да бъдат много по-дълги и годишните приходи да се 
увеличат с течение на времето. В тези случаи промените в нетната печалба 
от година на година могат да бъдат по-големи. 

 
4. Особености на националната регулация по отношение  
на възможността за отчитане на финансов актив по концесионен 
договор в Република България 
Общата нормативна регулация в България е постигната чрез Закона за 

концесиите5. Именно там е регулирана и възможност за плащане от конце-
дента към концесионера по силата на сключен договор между тях, нарече-

                                                           
1 Сума, дължима от възложителя към началото на годината (таблица 8) × 6.18%. 
2 Парични средства/дълг (таблица 8) × 6.7%. 
3 Сума, дължима от възложителя към началото на годината, събрана с приходите и фи-
нансовите приходи, начислени през годината (таблица 3) и намалени с получените при-
ходи през годината (таблица 6). 
4 Дълг в началото на годината, събран с нетния паричен поток през годината (таблица 6). 
5 ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., посл. изм., бр. 79 от 8.10.2019 г. 
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но концесионно плащане. Концесионното плащане представлява паричен 
поток от публичния партньор към оператора. Приходите на концесионера от 
експлоатацията на строежа или на услугите се формират от плащания от 
потребителите, от потребителите и концедента или само от концедента (вж. 
чл. 32 ЗК). Плащането от концедента може да се предвиди в следните случаи: 

когато за предоставяните от концесионера услуги не се дължат преки 
плащания от потребители или от други лица или ако се дължат такива 
плащания, но не е предвидено концесионерът да ги получава; 

когато се цели постигане на социално приемлива цена на услугите, пре-
доставяни от концесионера; 

при държавно регулирани цени на услугите, които се предоставят от 
концесионера. 

При концесия за строителство плащането от концедента се дължи, след 
въвеждане на обекта на концесията в експлоатация и се извършва само за 
времето, в което обектът или предоставяните услуги са били в наличност. 
Това условие ограничава възможността на национално ниво да се предвиди 
участие с финансов актив по време на фазата на строителство. Това е и ед-
на от съществените разлики между националната регулация и междуна-
родната практика. Във фазата на строителство не се допуска участие с 
концесионно плащане от страна на държавата. Това ни отвежда до две ос-
новни заключения: 

1) държавата се отказва от участие със собствени финансови средства в 
изграждане на значими стратегически обекти; 

2) държавата не разполага с финансови средства, предвидени за учас-
тие в значими стратегически обекти на национално равнище. 

Във фазата на предоставяне на услугата също има законово приети ог-
раничения. При концесия за услуги плащането от концедента се извършва 
само за времето, когато услугите са били в наличност. 

Поставено е и допълнително условие (вж. чл. 20, ал. 4 ЗК), когато кон-
цесията е с плащане от концедента, концесионерът трябва да е капиталово 
търговско дружество. В случай че участникът, определен за концесионер, 
има друга правно-организационна форма, договорът се сключва с проектно 
дружество. 

Преди приемането на този закон съществуваше подобна регулация и в 
отменения ЗК (чл.6)1. Концесионното плащане се наричаше компенсация 
от страна на концедента. Компенсация бе предвидена да се извършва 
чрез заплащане от концедента на концесионера на част от разходите за из-
граждане, управление и поддържане на обекта на концесията или за управ-
ление на услугата от обществен интерес. Отново в основата на компенса-
цията е постигането на социално приемлива цена. Предвидена е била и 
друга хипотеза на компенсация – при възстановяване обекта на концесията 

                                                           
1 ЗК обн., ДВ, бр. 36 от 2 Май 2006 г., отм., ДВ, бр.96 от 1 Декември 2017 г. 
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след случай на непреодолима сила, но той по-скоро вменява задължение на 
концедента да участва с финансови средства при неизбежни ситуации. И 
при този ред логиката на законодателя е същата както и в новата редакция 
на закона компенсацията (концесионното плащане) е възможно само във фа-
зата на предоставяне на услуги и то за потребени услуги. Отново не се допус-
ка участие на държавата с финансови средства по време на строителството.  

На автора не е познат концесионен договор, в който да е договорено 
плащане от държавата, по силата на което да се признава финансов актив в 
България. Би могло да се помисли за успешната реализация на концесион-
но споразумение в сферата на здравеопазването културата и други, както 
се приложат успешни практики от други държави. 

Друг момент, на който искаме да обърнем внимание в този доклад е 
пълната липса на национална счетоводна регулация в тази сфера (таблица 9). 

Таблица 9. Счетоводна нормативна регулация на концесионните отношения 

Международни регулатори Национални регулатори –  
аналог 

КРМСФО Разяснение 12 „Договори за концесии за 
обслужване― Няма 

ПКР 29 „Договори за концесии за обслужване:  
оповестяване― Няма 

МССПС 32 „Договори за концесии  
за обслужване –  ангажименти на възложителя― Няма 

Източник: Изготвен от автора 
 
В България няма специални счетоводни стандарти, които да регулират 

концесионната дейност. Относно операторите все пак в Националните сче-
товодни стандарти1 е показано, че за неуредени въпроси следва да се при-
лагат официално приетите от Закона за счетоводство2 Международни сче-
товодни стандарти3. За възложителите обаче липсват каквито и да било 
официални указания за счетоводно отчитане на концесионни договори, а 
Международните счетоводни стандарти в публичния сектор не са приети и 
нямат задължителен характер в България. Тази липса на регулаторна среда 
предопределя и срещането на редица трудности при отчитането на конце-
сионна дейност в публичния сектор. 

 

                                                           
1 https://www.kik-info.com/spravochnik/nss-2016.php (последен достъп на 18.02.2018). 
2 https://zakonnik.bg/document/view/other/149848/5273327 (последен достъп на 
01.03.2018). 
3 https://audit-bg.com/мсфо/ (последен достъп на 01.03.2018). 
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Заключение 
Отчитане на финансов актив по концесионен договор не е особено по-

пулярен у нас. Този модел води до равномерно представяне на приходите и 
разходите по време на изпълнението на концесионния договор. Същият 
може да бъде добре прилаган при развитие на меката инфраструктура, в 
сфери като здравеопазване, култура, образование и др.  
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Abstract: When we discuss concession agreements, the relationship with the 
operator is more often associated with the recognition of vested rights in the 
context of an intangible asset. There is also another possible relationship 
between the two parties, as a result of which the operator should account for a 
financial asset. This second hypothesis will be reviewed in the current report. 
The main goal of the report is to promote a mechanism for a successful 
partnership between the state and the private operators. The report also outlines 
some specific national peculiarities, related to the possibility for recognition of a 
financial asset under a concession agreement. 
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ЕТАПИ ПРИ ПРОЦЕСА НА ГОДИШНО 
СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ГОДИШЕН 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ 
ДРУЖЕСТВА 

 
доц. д-р Мариана Петрова Михайлова, д.е.с.1 

доц. д-р Атанаска Филипова – Сланчева, д.е.с.2 
 
Резюме: Годишните финансови отчети с общо предназначение са 

крайният резултат на финансовото отчитане – главното средство, чрез 
което застрахователите представят своята информация на външните 
потребители (акционери, контрагенти, надзорни органи, ръководни орга-
ни и др.). Тя се представя чрез съставните части на годишния финансов 
отчет – отчет за финансовото състояние (или счетоводен баланс), от-
чет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход (или отчет за 
всеобхватния доход за периода), отчет за промените в собствения капи-
тал, отчет за паричните потоци, пояснителни приложения, както и не-
финансова информация  съпровождаща финансовите отчети, като док-
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JEL: M41 
 
Увод 
Финансовите отчети като завършек на процеса по финансовото отчита-

не могат да бъдат с различно предназначение: за задоволяване на инфор-

                                                           
1 Мариана Михайлова е доктор по икономика, доцент в катедра „Счетоводство и ана-
лиз―, ФСФ на УНСС – София,e-mail: mmihaylova@mail.bg; 
2 Атанаска Филипова – Сланчева е доктор по икономика, доцент в катедра „Счетоводст-
во и анализ―, ФСФ на УНСС – гр. София, e-mail: nasiafilipova@gmail.com 
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мационните потребности на широк кръг потребители, които не са в пози-
ция да изискват информация и финансови отчети за други (управленски, 
надзорни и други специални) цели, например отчети за надзорни органи, за 
ръководни органи и др. Първата група е възприето да се наричат финансо-
ви отчети с общо предназначение, а втората група – финансови отчети с 
друго предназначение (за управленски или надзорни цели). Годишните 
финансови отчети с общо предназначение са крайният резултат на финан-
совото отчитане – главното средство, чрез което застрахователите предста-
вят своята информация на външните потребители. Тя се представя чрез 
съставните части (компоненти) на годишния финансов отчет – отчет за фи-
нансовото състояние (или счетоводен баланс), отчет за печалбата или загу-
бата и другия всеобхватен доход (или отчет за всеобхватния доход за пери-
ода), отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци, 
пояснителни приложения, както и нефинансова информация (доклад за 
дейността, декларация за корпоративно управление, нефинансова деклара-
ция), съпровождаща финансовите отчети. 

 
Същност, елементи и компоненти на годишния финансов отчет на 

застрахователите с общо предназначение 
Застрахователите съставят финансовите си отчети с общо предназначе-

ние съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството (ЗСч), Междуна-
родните счетоводни стандарти (МСС)/ Международни стандарти за финан-
сова отчетност (МСФО)1, докато Кодексът за застраховането и указанията 
на Комисията за финансов надзор (КФН) – Управление „Застрахователен 
надзор―, Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презас-
трахователна дейност (Платежоспособност II), Делегиран регламент на 
(ЕК) 2015/35 от 2014 г. за допълване на Директива 2009/138/ЕО относно 
изчисляването на регулаторните капиталови изисквания за няколко катего-
рии активи, държани от застрахователни и презастрахователни дружества, 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1376 (1976) на Комисията от 2016 г. за 
определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на 
техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчита-
нето в съответствие с Директива 2009/138/ ЕО имат значение при изготвя-
нето на отчетите за надзорни цели. 

Застрахователите в Р България като предприятия от обществен интерес 
(ПОИ са нормативно регламентирани в т. 22 от Допълнителните разпоред-
би на Закона за счетоводството в сила от 07.05.2019 г.) прилагат високока-

                                                           
1 Застрахователите в Р България съставят финансовите си отчети с общо предназначение 
на базата на Международните счетоводни стандарти (МСС) съгласно действащата сче-
товодна нормативна уредба – чл. 34, ал. 2, т. 3 от Закона за счетоводство в сила от 
07.05.2019 г.  
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1 Застрахователите в Р България съставят финансовите си отчети с общо предназначение 
на базата на Международните счетоводни стандарти (МСС) съгласно действащата сче-
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07.05.2019 г.  
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чествени, разбираеми и глобално приложими счетоводни стандарти за фи-
нансово отчитане, основаващи се на ясно формулирани принципи. 

Водещо значение за съдържанието и формата на финансовия отчет с 
общо предназначение на застрахователите имат следните стандарти: МСС 
1 Представяне на финансови отчети, МСС 7 Отчет за паричните пото-
ци, МСФО 4 Застрахователни договори, МСФО 7 Финансови инструмен-
ти: оповестяване. Финансовите отчети на застрахователите представляват 
система от взаимосвързани показатели, които отразяват имущественото и 
финансовото им състояние към определен период. Наред с това финансо-
вите отчети следва да представят вярно и честно ефективността и проме-
ните във финансовото състояние на даден застраховател. 

Съставните части (компоненти) на годишните финансови отчети на зас-
трахователите са определени в т. 10 на МСС 1 Представяне на финансови 
отчети и МСС 7 Отчет за паричните потоци и са, както следва: отчет за 
финансовото състояние към края на периода (позволено е да се използва и 
названието „счетоводен баланс―); отчет за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход (позволено е да се използва и названието „отчет за все-
обхватния доход―); отчет за промените в собствения капитал за периода; 
отчет за паричните потоци за периода; пояснителни приложения, съдър-
жащи значимите счетоводни политики и друга пояснителна информация, 
за състоянието и изменението на активите, пасивите, собствения капитал, 
приходите, разходите и паричните потоци, за задбалансовите ангажименти 
и други оповестявания. Принципите за признаване и оценяване на позици-
ите във финансовите отчети на застрахователите съгласно залегналите в 
концептуалната (общата) рамка за финансово отчитане постановки са 
(Концептуална рамка за финансово отчитане, издадена от Съвета по меж-
дународни счетоводни стандарти, в сила от м. март 2018 г., т. 2.4 – т. 2.38): 
уместност, достоверно представяне, съпоставимост, проверимост (възмож-
ност за проверка), своевременност и разбираемост, а съгласно МСС 1 
Представяне на финансови отчети принципите са, както следва: честно 
представяне и съответствие с МСФО, действащо предприятие, текущо начис-
ляване, същественост и обобщаване, компенсиране, честота на отчитането, 
сравнителна информация и последователност на представянето (МСФО – Ко-
ментари и приложения, МСС 1 Финансови отчети, 2016, с. 53-58). 

Вследствие на влезлите изисквания със ЗСч от 2016 г. годишните фи-
нансови отчети на застрахователните дружества включват следните задъл-
жителни компоненти, които представят финансова и нефинансова (друга) 
информация, както следва: отчет за финансовото състояние (счетоводен 
баланс); отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход; отчет 
за промените в собствения капитал; отчет за паричните потоци; пояснител-
ни приложения (оповестявания); годишен доклад за дейността съгласно чл. 
39 от ЗСч; декларация за корпоративно управление съгласно чл. 40 от ЗСч. 
и нефинансова декларация съгласно изискванията на чл. 41 и чл. 48 от ЗСч 
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(засяга застрахователи, които към 31 декември на отчетния период надви-
шават критерия за среден брой служители през финансовата година над 
500 човека). 

Съвременна тенденция, която се наблюдава при финансовите институ-
ции, в частност застрахователите, е да интегрират цялата финансова и не-
финансова информация в единен документ, известен под наименованието 
интегриран отчет, извън отчетите за надзорни цели. 

Всички компоненти на финансовите отчети на застрахователите са вза-
имно свързани вследствие на това, че представят едни и същи сделки. В 
тях се показват елементите на финансовите отчети – активи; пасиви; собс-
твен капитал; приходи и разходи (Концептуална рамка за финансово отчи-
тане, издадена от Съвета по международни счетоводни стандарти, в сила 
от м. март 2018 г., т. 4.1.). Елементите като активи, пасиви и собствен ка-
питал са пряко свързани с измерване на финансовото състояние на застра-
хователя, а елементите приходи, разходи и парични потоци са свързани с 
оценяване на резултатите от дейността им и промените във финансовото 
им състояние към определен период (Пак там, т. 4.1-4.2.). Активите, паси-
вите и собственият капитал се представят в отчета за финансово състояние, 
групирани в класове, според икономическите им характеристики. Прихо-
дите и разходите се представят в отчета за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход. .  

За да се стигне до крайния резултат на финансовото отчитане – финан-
совите отчети с общо предназначение, следва да се премине през процеса 
годишно счетоводно приключване. 

 
Процедури и етапи на годишното счетоводно приключване на заст-

рахователните дружества 
Годишното счетоводно приключване е процес от взаимосвързани и пос-

ледователни процедури и етапи. Той е задължителен за всички дружества, 
в т.ч. и застрахователните. Годишното счетоводно приключване представ-
лява дълъг и унифициран процес, в който отделни процедури и етапи са 
приложими за всички предприятия, но според спецификата на дейността на 
застрахователите съществуват процедури и етапи, характерни само за тях. 
Годишното счетоводно приключване е процес, при който се обобщава1 и 
преобразува отчетната информация от текущото счетоводно отчитане, за 
да се получи обобщена информация за имущественото и финансовото със-
тояние на застрахователите за определен период, представена в годишния 

                                                           
1 Прилага се счетоводният метод „Периодично обобщаване (сводиране) на счетоводната 
информация―. Обобщаването (сводката) на отчетните данни е способ за свеждане на 
множеството еднородни по своя икономически характер и предназначение отчетни дан-
ни от счетоводната отчетност към обобщаващи показатели, които характеризират дей-
ността на конкретната отчетна единица и резултатите й през определен период. 
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1 Прилага се счетоводният метод „Периодично обобщаване (сводиране) на счетоводната 
информация―. Обобщаването (сводката) на отчетните данни е способ за свеждане на 
множеството еднородни по своя икономически характер и предназначение отчетни дан-
ни от счетоводната отчетност към обобщаващи показатели, които характеризират дей-
ността на конкретната отчетна единица и резултатите й през определен период. 
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финансов отчет с общо предназначение. (Душанов, Димитров, 2003, с. 
697), (Стоянов, Михайлова, Начкова, М., 2009, с. 233). 
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ване и получаване на писмено потвърждение от всеки контрагент (клиент 
или доставчик) на застрахователя. Застрахователните дружества имат спе-
цифична дейност, което води и до необходимостта от по-специфичен ана-
лиз на разчетните взаимоотношения с клиенти по застраховки, преки заст-
рахователи, трети лица по застраховки, презастрахователи, съзастрахова-
тели, застрахователни посредници и др. Писмено потвърждение на разчет-
ните взаимоотношения се изисква и за наличните парични средства на зас-
трахователите в банки, както и за размера на получени банкови и/или тър-
говски заеми. Документалното оформяне на резултатите от инвентариза-
цията се извършва чрез съставяне на констативни протоколи, протоколи за 
брак, липси, излишъци и др. 

 
Трети етап: Счетоводно отчитане на резултатите от извърше-

ната инвентаризация 
След приключване на процесите по инвентаризация на активите, паси-

вите и елементите на собствения капитал на застрахователите председате-
лите на назначените комисии докладват резултатите пред счетоводния от-
дел, който отговаря за своевременното и коректно отразяване на получени-
те резултати в счетоводните регистри. 

 
Четвърти етап: Счетоводни приблизителни оценки и последваща 

оценка (преоценка или обезценка) на активите и пасивите 
Изготвянето на финансовите отчети често изисква използване на приб-

лизителни оценки за някои елементи на финансовите отчети. Те гарантират 
достоверността на финансовия отчет, като спомагат активите да не се 
представят надценени, а пасивите да не се представят подценени. За тази 
цел всяка приблизителна оценка подлежи на преразглеждане за наличие на 
обстоятелства, които да водят до промяна на условията, на които оценката 
се основава. Следователно като част от годишното счетоводно приключва-
не може да се посочи и счетоводното отразяване на ефектите от промените 
в приблизителните оценки върху елементите, които оказват влияние на пе-
чалбата или загубата (Душанов, Башева, Орешкова и др., С., 2009, с. 88). 
Използването на разумни приблизителни оценки е основен елемент в из-
готвянето на финансовите отчети и не намалява тяхната достоверност 
(МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни 
оценки и грешки, пар. 33). Съгласно пар. 36 на МСС 8 Счетоводна полити-
ка, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки се изисква 
промените в приблизителните оценки да се признават в бъдеще (перспек-
тивно) чрез включване в печалбата или загубата за: периода на промяната, 
ако тя засяга само този период или периода на промяната и бъдещи перио-
ди, ако промяната засяга и тях.  

Застрахователите следва да определят същността на активите и пасиви-
те, които притежават, и да преценят съобразно кой международен счетово-
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те, които притежават, и да преценят съобразно кой международен счетово-

Приносите на счетоводството в икономическата наука 

 

179 

ден стандарт ще бъде извършена последващата оценка, която е задължи-
телна при годишното счетоводно приключване и при съставянето на го-
дишния финансов отчет. 

 
Пети етап: Отразяване на техническите резерви на база Годишния 

актюерски доклад 
Към датата на всеки годишен финансов отчет актюерите на застрахова-

телите1 издават доклад за състоянието на застрахователния им портфейл и 
за заделените технически резерви. Актюерските методи, които се използ-
ват, са съвкупност от математически и статистически методи и правила. На 
база издадения актюерски доклад за състоянието на застрахователния пор-
тфейл и необходимите застрахователни резерви се пристъпва към счето-
водното им отразяване по време на годишното приключване, чиято цел е 
към датата на баланса да са отразени счетоводно промените в стойностите 
на застрахователните резерви. Съгласно изискванията на регулаторните 
органи сумата на така формираните резерви трябва да бъде обезпечена на-
пълно с инвестиции във високоликвидни активи. 

 
Шести етап: Откриване на допуснати счетоводни грешки и тяхно-

то коригиране в процеса на годишното счетоводно приключване 
Процесът на годишно счетоводно приключване е подходящ за устано-

вяване и коригиране на допуснати счетоводни грешки, отнасящи се както 
за текущия отчетен период, така и за предходни периоди. Ако екипът на 
счетоводния отдел, вътрешният контрол или външните одитори установят, 
че е допусната грешка в счетоводните регистри на застрахователя, засяга-
ща текущия отчетен период, нейното отстраняване се свежда до сторнира-
не на грешното счетоводно записване и създаване на ново коректно счето-
водно записване в хронологичните счетоводни регистри (МСС 8 Счето-
водна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки, 
пар. 41). От друга страна, ако в застрахователното дружество е открита 
грешка от предходни отчетни периоди, нейното коригиране следва да се 
извърши по реда на МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводни-
те приблизителни оценки и грешки. 

 
Седми етап: Преглед за настъпили промени в счетоводната поли-

тика на застрахователя 
Промяна в счетоводната политика означава, че застрахователят е сме-

нил един счетоводен принцип с друг. В съответствие с МСС 8 Счетоводна 
политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки тер-

                                                           
1 В раздел V на Кодекс за застраховането. Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 
1.01.2016 г., посл. изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. са разписани изискванията, на които 
отговаря актюерът, както и  отговорностите и функциите, които изпълнява. 
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минът счетоводна политика включва използваните счетоводни принципи, 
изходни положения, конвенции, правила и практики. В случай че застрахо-
вателят е отчел промяна в счетоводната си политика, произтичаща от пър-
воначално прилагане на даден стандарт или вследствие на промяна по съ-
ществуващ стандарт през текущата година, е необходимо съответната про-
мяна да се отрази с обратна сила (ретроспективно/в минал период) от най-
ранния възможен сравним период, ако в преходните разпоредби на стан-
дарта няма конкретни насоки (МСС 8 Счетоводна политика, промени в 
счетоводните приблизителни оценки и грешки, пар. 19). Ефектът от про-
мяната се отразява директно в собствения капитал като корекция на нераз-
пределената печалба от минали години. Промени в счетоводните политики 
на застрахователите са разрешени, само ако: промяната се изисква от конк-
ретен стандарт или разяснение; или промяната на счетоводния принцип ще 
доведе до по-уместно и надеждно представяне на събитията или сделките 
във финансовите отчети (МСС 8 Счетоводна политика, промени в счето-
водните приблизителни оценки и грешки, пар. 8). 

 
Осми етап: Отразяване на последващи събития, настъпили след 

датата на годишния финансов отчет и установени по време на проце-
са по годишно счетоводно приключване 

Целта на този етап е да се извърши преглед на възникнали събития, кои-
то са настъпили след датата на годишния финансов отчет, но които се от-
насят за миналия отчетен период (периодът, за който се отнася годишното 
счетоводно приключване) и по-конкретно да се провери до каква степен 
тези събития са относими към изготвящия се годишен финансов отчет и 
как събитията рефлектират върху този отчет – дали водят до признава-
не/коригиране на стойности, дали следва да бъдат оповестени в приложе-
нието към годишния финансов отчет, или няма да окажат никакво влияние 
върху изготвящия се годишен финансов отчет към 31 декември. Това са 
събития, които възникват между датата на баланса (31.12) и датата, на коя-
то годишният финансов отчет е одобрен1. 

 
Девети етап: Изготвяне на предварителна оборотна ведомост за 

отчетната година към 31.12 (оборотна ведомост преди приключване) 
След като се отразят счетоводно ефектите от процесите по инвентариза-

цията, последващата оценка, корекциите на установени грешки, отразява-
нето на събития след датата на баланса, промените в счетоводната полити-
ка, ако са настъпили такива и др., се пристъпва към изготвяне на предвари-
телна оборотна ведомост за отчетния период. Целта на този етап е да се 
направи преглед дали всички корекции по предходните етапи са отразени в 

                                                           
1 МСС 10 Събития след датата на баланса, пар. 3 използва термина „утвърден за изда-
ване―. 
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Девети етап: Изготвяне на предварителна оборотна ведомост за 

отчетната година към 31.12 (оборотна ведомост преди приключване) 
След като се отразят счетоводно ефектите от процесите по инвентариза-

цията, последващата оценка, корекциите на установени грешки, отразява-
нето на събития след датата на баланса, промените в счетоводната полити-
ка, ако са настъпили такива и др., се пристъпва към изготвяне на предвари-
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направи преглед дали всички корекции по предходните етапи са отразени в 

                                                           
1 МСС 10 Събития след датата на баланса, пар. 3 използва термина „утвърден за изда-
ване―. 
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счетоводните регистри и да се премине към процесите по приключване на 
сметките, отчитащи разходи и приходи, и да се формира счетоводният фи-
нансов резултат. 

 
Десети етап: Приключване на счетоводните сметки, отчитащи раз-

ходи, приходи и установяване размера на счетоводния финансов резултат 
Застрахователите отчитат в своята дейност следните видове разходи: 

разходи по пряко застраховане, разходи по пасивно и по активно презаст-
раховане, разходи за основна дейност и административни разходи, финан-
сови и други разходи. Приключват се сметките, отчитащи разходи в края 
на всеки отчетен период и се представят като намаление на финансовия ре-
зултат от текущия период. В своята дейност застрахователните дружества 
отчитат следните видове приходи: приходи по пряко застраховане, прихо-
ди по пасивно и по активно презастраховане, финансови и други приходи 
от основна дейност (приходи от общ характер). Застрахователните дружес-
тва приключват сметките, отчитащи приходи в края на всеки отчетен пери-
од и се представят като увеличение на финансовия резултат от текущия пе-
риод. След приключването на сметките, отчитащи приходи и разходи, зас-
трахователите следва да установят размера на финансовия резултат за от-
четния период. Този финансов резултат може да бъде счетоводна печалба 
или загуба от дейността за отчетния период на застрахователното дружество. 

 
Единадесети етап: Изготвяне на оборотна ведомост преди данъчно 

облагане (оборотна ведомост преди данъци) 
След като се установи финансовият резултат на застрахователя, се из-

готвя оборотна ведомост преди данъчно облагане. Целта на този етап е да 
се подготви счетоводната информация, която ще бъде необходима за по-
пълването на данъчната декларация. 

 
Дванадесети етап: Съставяне (попълване) на годишната данъчна 

декларация и установяване на дължимия корпоративен данък от зас-
трахователите, както и финансовия резултат след процеса на данъч-
но облагане (финансов резултат след данъци) 

Необходимо е да се има предвид, че изготвените съобразно 
МСС/МСФО отчети на застрахователите дават изчерпателна информация 
за дейността им на широк кръг потребители, но не са предназначени за да-
нъчни цели. Дължимите данъци се изчисляват в данъчна декларация, в ко-
ято се определя облагаемата печалба (доход) в съответствие с данъчното 
законодателство. Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подо-
ходно облагане (ЗКПО) срокът за подаване на данъчната декларация по чл. 
92 от застрахователите е до 31 март на следващата година, което също 
опосредства и срока на годишното счетоводно приключване и представяне 
на финансовата информация. 
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Целта на този етап е да се формира финансов резултат за данъчно обла-
гане. Процесът по попълването на годишната данъчна декларация започва 
от счетоводния финансов резултат, който подлежи на преобразуване с пос-
тоянните и временните данъчни разлики, за да могат застрахователите да 
определят коректно размера на текущото си данъчно задължение и то да се 
представи като текущ разход за данъци в отчета за печалбата или загубата 
и другия всеобхватен доход. След като бъдат извършени всички преобра-
зувания на счетоводния финансов резултат за отчетния период, се получава 
финансов резултат, който може да бъде или данъчна печалба, или данъчна 
загуба, когато резултатът е данъчна печалба, подлежи на облагане с корпо-
ративен данък (данък печалба) – 10%, съгласно ЗКПО. След като е опреде-
лен размерът на данъка върху печалбата на застрахователя, тази сума се 
отразява счетоводно, за да се формира финансовият резултат за отчетния 
период след данъчно облагане. Успоредно с този процес съгласно поста-
новките на МСС 12 Данъци върху дохода застрахователите следва да приз-
наят активите и пасивите по отсрочени данъци. 

 
Тринадесети етап: Съставяне на окончателна оборотна ведомост 

към края на отчетния период (оборотна ведомост след данъци) 
След начислените текущи и отсрочени данъчни активи и пасиви се из-

готвя окончателна оборотна ведомост (оборотна ведомост след данъци). 
Съставянето на окончателната оборотна ведомост означава, че застрахова-
телите са извършили преглед и са отразили всички събития, които се отна-
сят за отчетния период, формиран е финансовият резултат за периода, на-
числен е полагащият се корпоративен данък и са начислени отсрочените 
данъчни активи и пасиви. 

 
Четиринадесети етап: Изчисляване и представяне на стойността 

на доход на акция (нетна печалба на акция) на застрахователя 
Нетната печалба на акция се представя от всички застрахователи, чиито 

обикновени акции са публично търгуеми или които подават финансовите 
си отчети пред Комисията за ценни книжа или друг регулаторен орган, 
както е определено в параграф 2 и 3 на МСС 33 Нетна печалба на акция. В 
отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за всеки клас 
обикновени акции застрахователите са длъжни да оповестят основната 
нетната печалба на акция (или нетната печалба на акция с намалена стой-
ност). Основната нетна печалба на акция се изчислява, като се разделят 
нетната печалба или загуба за периода, подлежаща на разпределение, меж-
ду притежателите на обикновени акции на среднопретегления брой обик-
новени акции1. 

                                                           
1 Изчислява се, като се коригират акциите в обръщение в началото на периода с броя на 
обратно изкупените акции или нова емисия на акции през периода, умножени със сред-
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1 Изчислява се, като се коригират акциите в обръщение в началото на периода с броя на 
обратно изкупените акции или нова емисия на акции през периода, умножени със сред-
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Петнадесети етап: Изготвяне на съставните части (компоненти) 
с финансова информация към годишния финансов отчет (ГФО) 

Информацията по сметките от трите вида оборотни ведомости – предва-
рителна оборотна ведомост за годината (оборотна ведомост преди прик-
лючвателни операции за годината), оборотна ведомост преди данъчно об-
лагане (оборотна ведомост преди данъци) и окончателната оборотна ведо-
мост (оборотна ведомост след данъци), се използва за изготвянето на го-
дишния финансов отчет, което е съществен и отговорен процес от годиш-
ното счетоводно приключване. Годишният финансов отчет на застрахова-
телите се съставя към 31 декември на съответната календарна година, на 
български език, с арабски цифри, в хиляди левове и трябва вярно и честно 
да представя имущественото и финансовото състояние на отчетната еди-
ница – конкретния застраховател, финансовите резултати от дейността му, 
промените в паричните потоци и собствения капитал (Закон за счетоводст-
вото. Обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г., посл. изм., 
ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г., в сила от 07.05.2019 г., чл. 23 и чл. 24). 

Годишният финансов отчет следва да съдържа ясна идентификация на 
застрахователните дружества: име, адрес, идентификационен номер, юри-
дическа форма (Пак там, чл. 25, ал. 1). Също така годишният финансов от-
чет трябва да съдържа ясна и точна информация за: отчетния период, за 
който се отнася годишният финансов отчет, датата на съставяне, датата на 
одобрение от управленските органи, отчетната валута, трите имена на със-
тавителя и трите имена на ръководителя.  

В действащия към момента ЗСч не се регламентира крайна дата на със-
тавяне на годишните финансови отчети1. Според Търговския закон до 31 
март ежегодно управителният съвет (респ. съветът на директорите при ед-
ностепенна система на управление) изготвя за предходната година годи-
шен финансов отчет и съпътстващата го друга информация. За застрахова-
телите определящ става срокът за представяне на годишните финансови 
отчети в КФН и срокът за съставянето им. Застрахователите са длъжни да 
представят за целите на финансовия надзор в КФН заверен от регистрира-
ни одитори годишен финансов отчет, годишни надзорни отчети, доклади и 
приложения относно финансовата година не по-късно от 14 седмици след 
края на предходната финансова година2. 

 

                                                                                                                                                         
новремевия фактор. Стандартът дава насоки за датата на признаване на съответните 
акции в зависимост от конкретния случай в пар. 21 и 23. 
1 Отмененият ЗСч до 2016 г. въвеждаше изискването съгласно чл. 37, ал. 1 предприятия-
та да изготвят годишен финансов отчет (ГФО) до 31 март на следващата година. 
2 На основание чл. 126, ал. 1 т. 1 и т. 2 от КЗ във връзка с чл. 126, ал. 3 от КЗ във връзка с 
§ 9 , ал. 1, т. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на КЗ. Следователно ин-
формация относно финансовата 2019 година и всяка следваща година се представя в 
КФН в срокове съгласно чл. 300 от Регламент 2015/35.  
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Шестнадесети етап: Изготвяне на нефинансовата (другата) ин-
формация към годишния финансов отчет (ГФО) 

Изготвянето на годишния финансов отчет започва, първо, с изготвяне на 
отчетите (компонентите), съдържащи финансова информация, след което 
отговорните лица преминават към изготвяне на нефинансовата (другата) 
информация към годишния финансов отчет. Застрахователните дружества 
представят годишен доклад за дейността, декларация за корпоративно уп-
равление (съгласно чл. 100н, ал. 8 от Закона за публично предлагане на 
ценни книжа) и нефинансова декларация, ако е приложима. Изискванията 
към съдържанието на трите компонента са ясно формулирани в седма гла-
ва на Закона за счетоводството. 

 
Седемнадесети етап: Изготвяне на годишен финансов отчет за 

надзорни цели и други отчетни изисквания от застрахователите 
За целите на застрахователния надзор застрахователните дружества са 

задължени да изготвят годишни справки, доклади и приложения съгласно 
Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката 
на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застра-
хователите, презастрахователите и Гаранционния фонд към края на всяка 
финансова година (наричани „ГФО за надзорни цели―). 

Застрахователните дружества изготвят и годишни справки в съответст-
вие с изискванията на чл. 304 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Ко-
мисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражнява-
нето на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособ-
ност II) по отношение на отчета за платежоспособност и финансовото със-
тояние и образците с годишни количествени данни. 

 
Осемнадесети етап: Одиторска проверка и заверка на годишния фи-

нансов отчет на застрахователите 
Одиторската проверка и заверка на годишния финансов отчет на застра-

хователите е задължителна съгласно чл. 37, ал. 1, т. 3 във връзка с т. 22 от 
допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството. Годишните фи-
нансови отчети на застрахователите на индивидуална и консолидирана ос-
нова подлежат на независим финансов одит съвместно от две одиторски 
дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независим 
финансов одит (ЗНФО), за отчетни периоди, започващи от 01.01.2017 г.1 

                                                           
1 Съгласно чл. 101, ал. 1 от КЗ годишните финансови отчети на застраховател, съответно 
презастраховател, застрахователен холдинг и финансов холдинг със смесена дейност със 
седалище в Република България, техните консолидирани финансови отчети, когато е 
приложимо, както и годишни справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1 се прове-
ряват и заверяват съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одито-
ри съгласно Закона за независимия финансов одит. В разпоредбата на чл. 126, ал. 3 от 
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Всяка застрахователна институция съгласува с КФН предварително избора 
на одиторските дружества за извършване на съвместния одит1. Издадените 
съвместни одиторски доклади се представят в Комисията за финансов над-
зор (КФН), а при наличие на някои от обстоятелствата по чл. 61 от ЗНФО 
(квалифицирано мнение, отказ от одиторско мнение и др.) и в Комисията 
за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО). Одиторите 
представят и допълнителен доклад на одитния комитет на застрахователя 
съгласно изискванията на чл. 60 от Закона за независимия финансов одит 
(ЗНФО). Допълнителните доклади се изготвят в съответствие с изисквани-
ята на приложимите одиторски стандарти и разпоредбите на чл. 11 от Рег-
ламент (ЕС) № 537/2014. 

 
Деветнадесети етап: Приемане на годишния финансов отчет на 

застрахователите от Общото събрание на акционерите  
В българското законодателство съществува нормативно задължение по 

реда на Търговския закон и Закона за счетоводството, където общото съб-
рание на акционерите на всички акционерни дружества, в частност на 
всички застрахователни дружества, са длъжни да приемат и одобрят своя 
годишен финансов отчет в срок до 30 юни на следващата календарна годи-
на (Търговски закон, Обн., ДВ, бр. 48 от 18.06.1991 г., в сила от 1.07.1991 
г., изм. и доп., бр. 28 от 5.04.2019 г., доп., бр. 33 от 19.04.2019 г., в сила от 
19.04.2019 г., чл. 251, ал. 4). Това приемане на годишния финансов отчет от 
акционерите се счита за одобрение за публикуване на финансовия отчет в 
Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ – Агенция по вписванията. 

По предложение на ръководния орган на застрахователните дружества 
общото събрание на акционерите обсъжда освен приемане на годишния 
финансов отчет и решения за разпределение на печалбата от текущия пе-
риод и неразпределената печалба от минали години. 

 
Двадесети етап: Представяне и публикуване на годишния финансов 

отчет на застрахователите 
Приетият от общото събрание на застрахователите годишен финансов 

отчет, консолидиран финансов отчет и другата информация по глава седма 
от Закона за счетоводството се представя за публикуване в Търговския ре-
гистър и регистъра на ЮЛНЦ – Агенция по вписванията, в срок до 30 юни 
на следващата година (Закон за счетоводството, Обн., ДВ, бр. 95 от 
08.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г., посл. изм., ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г., 
в сила от 07.05.2019 г., чл. 38, ал. 1). 

                                                                                                                                                         
КЗ е изрично указано, че годишният финансов отчет и годишните справки, доклади и 
приложения по ал. 1, т. 1 и 2 се заверяват от одиторите по чл. 101, ал. 1 от КЗ. 
1 За да бъдат одобрени одиторските дружества да извършват съответните одиторски 
ангажименти, следва да отговарят на изискванията, приети с Решение по протокол № 27 
от 07.04.2017 г. на КФН. 
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При последователното провеждане на етапите на годишното счетоводно 
приключване се получава резултатна финансова и нефинансова информа-
ция, която служи за съставяне на компонентите на годишния финансов от-
чет на застрахователите. 

 
Заключение 
На базата на получените данни от отчетите се извършва системен ана-

лиз на основните показатели на имущественото и финансовото състояние 
на застрахователите и за ефективността на тяхната дейност като платежос-
пособност, ликвидност, ефективност на разходите, капиталова адекватност 
и др. Получените резултати от анализа се използват главно за управление 
на застрахователите както в краткосрочна, така и в дългосрочна перспек-
тива. Външни потребители на информацията също проявяват интерес, тъй 
като застрахователите притежават огромна бизнес и обществена значимост 
в няколко аспекта, в т.ч.: 1) те са институционални инвеститори; 2) върху 
тях е прехвърлен ефектът от евентуалното бъдещо сбъдване на застрахова-
телните рискове, т.е. прехвърлена е несигурността от развитието на застра-
хователните събития; 3) синергията от влиянието на тази значимост на зас-
трахователите, на техните застрахователни продукти и финансовата им 
стабилност са определящи и за стабилността и ликвидността на финансо-
вия бизнес сектор като цяло. 

Основен извод от направеното изследване е, че са обособени двадесет 
етапа на годишно счетоводно приключване на застрахователите, които ав-
торът представя. Информацията от годишните финансови отчети във всич-
ките и компоненти (от финансова и нефинансова информация) предоставя 
изчерпателна информация за широкия кръг от заинтересовани страни (ак-
ционери, мениджмънт, надзорни и  ръководни органи и др.).  
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STAGES IN THE ANNUAL ACCOUNTING CLOSURE AND 
FINANCIAL STATEMENTS OF INSURANCE COMPANIES 

 
Mariana Petrova Mihaylova1 

Atanaska Ivova Filipova-Slancheva2 
 
Abstract: Annual general-purpose financial statements are the final result of 

financial reporting – the primary presentation source  for insurance companies 
of an information to stakeholders (shareholders, counterparties, supervisory and 
management bodies, etc.). It is presented through the components of the annual 
financial statement – statement of financial position (or balance sheet), 
statement of profit or loss and other comprehensive income (or statement of 
comprehensive income for the period), statement of changes in equity, cash flow 
statement, explanatory notes, as well as non-financial information (activity 
report, corporate governance statement, non-financial statement) accompanying 
the financial statements. presents the nature and components of the annual 
financial statements as well as the specifics and stages of the annual accounting 
closure of insurance companies. 

The main objective of the report is to presents the nature and components of 
the annual financial statements as well as the specifics and stages of the annual 
accounting closure of insurance companies. in Bulgaria. 

The methodology involves a literature review and practice of the annual 
accounting closure in Bulgaria – nature, elements, components, stages. The 
regulatory framework in Bulgaria is also thoroughly examined. The main 
conclusion of the study is that there are several stages of annual accounting 
closure, applied by insurers, which the authors examines in detail.  

 
Keywords: insurers, annual financial statements, process, steps, annual 

accounting closure 
 
JEL: M41 
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ПРИНОСЪТ НА СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ  
В УПРАВЛЕНИЕТО НА КИБЕРСИГУРНОСТТА 

 
доц. д-р Михаил Мусов1 

 
Резюме 
В съвременния свят на информационни технологии (ИТ) и свързаност 

всяка организация е изложена на киберриск, а ефективното управление на 
този риск се превръща във въпрос от първостепенна важност за всички. 
Целта на настоящата статия е да очертае възможностите за включва-
не на счетоводната професия в процеса на управление на киберриска в 
съвременните организации. Основната теза е, че адекватното използване 
на тези възможности изисква промяна в модела на висшето счетоводно 
образование. В първата част на статията са дефинирани същността и 
етапите на процеса на управление на киберриска. Във втората част са 
разгледани компетенциите, които бъдещите професионалисти по кибер-
сигурност следва да притежават. В третата част е дискутиран потен-
циалът на счетоводната професия да допринесе за ефективното управле-
ние на киберриска, както и необходимите промени в модела на висшето 
счетоводно образование с оглед адекватното реализиране на този потен-
циал. Статията завършва с призив за постигането на по-добър баланс 
между личностното и професионалното развитие на студентите, който 
е важен за бъдещето на завършващите професионалисти, за ролята на 
счетоводната професия в променящото се общество и за обществото 
като цяло. 

Ключови думи: киберриск, киберсигурност, счетоводна професия, вис-
ше счетоводно образование. 

JEL: M40, I23, G32. 
 
УВОД 
Рискът за киберсигурността (за краткост – киберрискът) съществува за 

всички съвременни организации и никоя от тях не е напълно защитена. 
Днес алегорично се отбелязва, че експозицията на киберриск е толкова си-
гурна, колкото сигурни са смъртта и данъците. Жертви на киберпрестъпле-
ния ежедневно стават над 1 млн. души по света (Special Eurobarometer 390, 
2012, с. 2), а примерите от практиката са наистина много (вж. WEF, 2019, с. 
16; De Groot, 2019; Isaac и Frenkel, 2018). Това обаче, не е най-лошото. 
Прогнозите сочат, че киберрискът ще продължи да се увеличава, а с това и 
разходите, които организациите понасят при настъпване на пробиви в си-
гурността. Последното проучване на Световния икономически форум по-
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казва, че за предстоящото десетилетие киберрискът се нарежда в топ чети-
ри на видовете риск с най-висока вероятност и в топ седем на видовете 
риск с най-неблагоприятно влияние (WEF, 2019, с. 5). Всичко това прев-
ръща правилното разбиране и ефективното управление на киберриска във 
въпроси от първостепенна важност за всяка една организация. 

Целта на настоящата статия е да очертае възможностите за включване 
на счетоводната професия в процеса на управление на киберриска в съвре-
менните организации. Основната теза е, че адекватното използване на тези 
възможности изисква промяна в модела на висшето счетоводно образование.  

В първата част на статията са дефинирани същността и етапите на про-
цеса на управление на киберриска. Във втората част са разгледани компе-
тенциите, които бъдещите професионалисти по киберсигурност следва да 
притежават. В третата част е дискутиран потенциалът на счетоводната 
професия да допринесе за ефективното управление на киберриска, както и 
необходимите промени в модела на висшето счетоводно образование с ог-
лед адекватното реализиране на този потенциал.  

 
СЪЩНОСТ НА КИБЕРРИСКА И ЕТАПИ  
НА НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ 
В литературата съществуват различни дефиниции за киберриска, които 

акцентират върху едно или повече от неговите измерения (IRM, 2014, с. 10) – 
техническо, организационно или поведенческо. Общото във всички тях е, 
че се фокусират върху три ключови елемента: (а) опасност, (б) уязвимост 
на информационните технологии (ИТ) и (в) неблагоприятни последици от 
нарушаване на киберсигурността (вж. Geneva Association, 2016; NCSC, 
2016, с. 4 и IRM 2014, с. 10). Амалгамата от тези три елемента формира 
разбирането, че киберрискът е потенциалната опасност една уязвимост, 
възникнала при използването на ИТ инфраструктурата, да доведе до небла-
гоприятни последици за организацията и/или свързани с нея заинтересова-
ни страни. От така представеното определение следва да се разбира, че: 

 потенциалната опасност е опасност с определена степен на вероят-
ност, която може да е съществуваща или да възникне в бъдеще. Тя може да 
има различни източници – външни и вътрешни за организацията (Verizon, 
2019), които преследват различни мотиви – финансови облаги, шпионаж, 
доказване на професионални умения и др., и използват различни инстру-
менти – най-често зловреден софтуер и хакерски техники (AICPA, 2019);  

 ИТ уязвимостта може да има за източник самите ИТ системи или пък 
да е резултат от грешка на потребителите. Според проучванията всеки пети 
случай на пробив на информационната сигурност нямаше да съществува, 
ако не бяха грешките на потребителите (Verizon, 2019); 

 последиците от нарушаването на киберсигурността могат да имат 
неблагоприятно въздействие върху самата организация и/или върху нейни-
те клиенти, доставчици и други заинтересовани страни. В планетарен ма-
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щаб този негативен ефект има потенциала да причини „големи икономи-
чески щети, геополитическо напрежение и широко разпространена загуба 
на доверие в интернет― (WEF, 2019, с. 98). 

Пряко свързана с разбирането на киберриска е и концепцията за негово-
то управление. Традиционно се приема, че управлението на киберриска 
обхваща всички онези дейности, които минимизират вероятността за и 
последиците от неблагоприятни събития, в т.ч. оценка, превенция, избяг-
ване, застраховане, мониторинг и др. (вж. AICPA, 2019). Това разбиране 
обаче е непълно, тъй като се фокусира единствено върху минимизирането 
на щетите и не взема под внимание множеството бизнес възможности за 
развитие, които новите технологии предлагат. По този начин се създава ре-
ална опасност от „ограничаване на способността за успешно оползотворя-
ване на възможностите― (IRM, 2014, с. 69). Следователно, правилното раз-
биране на управлението на киберриска е свързано с постигането на ефек-
тивен баланс между ограничаването на неблагоприятните последици и из-
ползване на благоприятните възможности за развитие, които съвременната 
киберсреда предпоставя. Именно към този баланс следва да бъдат насоче-
ни всички усилия по управлението на киберриска в организациите. 

Съществуват различни модели за управление на киберриска. Един от 
основните е този, предложен от National Cyber Security Centre към британ-
ското правителство (NCSC, 2012). Моделът се състои от общо 10 стъпки: 
(1) въвеждане на цялостен режим за управление на киберриска;  
(2) управление на привилегированите потребителски акаунти; (3) обучение 
и информираност на потребителите; (4) защита сигурността на конфигура-
циите; (5) защита сигурността на мрежите; (6) превенция на зловреден 
софтуер; (7) политика за работа извън офиса; (8) контрол над преносимите 
носители на информация; (9) мониторинг и (10) управление на киберинци-
денти. По данни на NCSC, моделът е в състояние да противодейства на 
85% от случаите на нарушаване на сигурността и понастоящем се използва 
от повечето от компаниите в FTSE350 (350-те най-големи компании по па-
зарна капитализация на Лондонската фондова борса). 

Друг, по-скорошен модел за управление на киберриска е разработен от 
Eaton, Grenier и Layman (2019). Той се базира на общите принципи на уп-
равлението на риска в организациите, както и на указанията на Американс-
кия институт на дипломираните експерт-счетоводители (American Institute 
of Certified Public Accountants) за доброволно отчитане и независим одит на 
киберриска. Състои се от пет отделни етапа: (1) идентифициране и приори-
тизиране на киберриска; (2) проектиране на система за контрол на киберрис-
ка; (3) тестване на оперативната ефективност на контролите; (4) отчитане на 
киберриска и (5) независим одит на отчитането на киберриска. 

Възможно е да се представят още модели за управление на киберриска, 
но общият извод няма да се промени. А той е, че ефективното управление 
на киберриска изисква използването на холистичен подход. Без него, начи-
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нанието ще бъде просто съвкупност от половинчати политики и мерки, об-
речени на посредствени резултати. 

 
КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМИ НА БЪДЕЩИТЕ 
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ 
Експозицията на киберриск на всяка една организация и необходимост-

та от прилагането на холистичен подход за неговото ефективно управление 
предполагат нуждата от голям брой специалисти в областта на киберси-
гурността, притежаващи знания и умения, които не се ограничават единст-
вено и само до строго техническите. От една страна, прогнозите сочат, че 
до три години в света ще има над 1.8 млн. свободни работни места за спе-
циалисти в областта на киберсигурността (Reed, Zhong, Terwoerds и 
Brocaglia, 2017, с. 7). От друга страна, формалното, тясно специализирано 
университетско образование изглежда няма потенциала да подготви тези 
специалисти – все повече мениджъри не намират образователните програ-
ми по киберсигурност за релевантни на нуждите на техните организации 
(вж. The U.S. Secretary of Commerce and the U.S. Secretary of Homeland 
Security, 2018, с. 2). Най-логичното решение в тази ситуация е прилагането 
на компетентностния подход – включването на професионалисти от всички 
области на познанието, чиито компетенциите могат да допринесат за уп-
равлението на сигурността на информацията. Въпросът следователно е, 
какви са компетенциите, които бъдещите професионалисти по киберсигур-
ност трябва да притежават. 

Отговор на този въпрос дава изследване на IBM Института за бизнес 
стойност, според което необходимите компетенции могат да бъдат отнесе-
ни в две групи (вж. Таблица 1): основни качества (от англ. – core attributes) 
и умения (от англ. – skills):  

Основните качества могат да се приемат като общи качества, присъщи 
на човека, които са от полза за специалистите по сигурността – съвкупност 
от общи черти на личността и поведение, придобито в резултат на учене. 
Уменията включват както технически способности, така и способности, 
свързани с работното място. (IBM Institute for Business Value, 2017, с. 6). 

Дори и бегъл поглед на систематизираните в Таблица 1 умения е доста-
тъчен, за да се установи, че почти всички от тях спадат към групата на ба-
зовите (личностните) умения (от англ. – soft skills). Тук се включват нап-
ример: аналитичните умения, уменията за решаване на проблеми, желание-
то за непрекъснато учене, етичното поведение, комуникационните умения 
и т.н. Техническите умения са силно ограничени – строго погледнато, све-
дени са единствено до „познания и известни способности в програмиране-
то―. Това не би трябвало да изненадва никого в професионалните среди. 
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Таблица 1. Основни качества и умения на професионалистите по киберсигурност 
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Скорошно проучване, проведено сред 315 професионалисти по киберси-

гурност, работещи в организации с над 100 служители, показва, че всички 
(100% от респондентите) считат базовите (личностните) умения за важни, а 
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РОЛЯТА НА СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ  
В УПРАВЛЕНИЕТО НА КИБЕРРИСКА 
Понастоящем академичните среди и професионалните организации са 

единодушни, че счетоводната професия има потенциала да допринесе за 
по-доброто управление на киберриска в съвременните организации. Нап-
ример, според статията на Eaton, Grenier и Layman (2019), публикувана в 
издание на Американската счетоводна асоциация, това, което създава пре-
димство на счетоводните и одиторските предприятия пред останалите ор-
ганизации, е специфичното знание в областта на вътрешния контрол, фи-
нансовото отчитане и независимия финансов одит. Тримата автори считат, 
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във всеки един етап от управлението на киберриска посредством: оценява-
не на вероятността и обхвата на заплахите; осигуряване на експертиза в 
областта на вътрешния контрол; прилагане на компетенции от сферата на 
интегрирането отчитане; отчитането на корпоративната социална отговор-
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ност и др. Подобно е мнението и на професионалните организации. Според 
Асоциацията на международните сертифицирани професионални счетово-
дители (AICPA, 2019) „съществува тясно съвпадение между основните ка-
чества и умения на управленските счетоводители и тези на специалистите 
по киберсигурност―. Големите одиторски компании вече са пристъпили 
към реализиране на този потенциал на практика като постепенно включват 
различни услуги от областта на управлението на киберриска в своето пор-
тфолио (вж. например: www2.deloitte.com/bg/en/pages/risk/solutions/cyber-
risk.html, https://www.ey.com/en_gl/cybersecurity, https://home.kpmg/bg/en/ 
home/services/advisory/consulting/cyber-security.html,  
www.pwc.bg/bg/ services/ras/ security.html). 

Истината е, че ролята на счетоводната професия в управлението на ки-
берриска в бъдеще ще зависи от това, доколко успешно ще бъде реформи-
ран съществуващият образователен модел и съответно приближен до раз-
витието на онези компетенции, които се изискват от съвременните органи-
зации. Авторовите усилия в тази посока датират отдавна. Те доведоха до 
разработването на обща рамка за висше образование по счетоводство, коя-
то се основава на развитието на три ключови метакомпетенции (вж. Таб-
лица 2), всяка от които е изградена едновременно от две категории компе-
тенции и качества: 

Първо, това са качествата, присъщи на човешкия характер, които следва 
да бъдат възпитавани у студентите с цел тяхното развитие не само като 
професионалисти, но и като личности… Второ, това са компетенциите, не-
обходими за професионалния успех на студентите…― (Мусов, 2017, с. 114). 

Предложената обща образователна рамка има за цел да балансира лич-
ностното и професионалното развитие на студентите по счетоводство като 
допринесе за намаляването на риска от дефицитен модел на счетоводно 
образование. Акцентът в нея е не само върху тясно професионалните зна-
ния и умения, но и върху прехвърлимите в дългосрочен план личностни 
качества, както и върху интеграцията на компетенциите. 

Таблица 2. Обща рамка за образование по счетоводство 

Метакомпетенции Личностни качества Професионални  
компетенции 

Автентичен стил на 
мислене и обоснова-
ване 

Аналитично мислене Компетенции, свързани с 
професионални знания и 

обосноваване 
Мислене в множество от перс-

пективи 
Рефлексивно създаване  

на смисъл 
Автентичен стил на 
действия 

Смелост Професионално  
поведение Морал 

Автентичен стил на 
интерсубективност 

Емпатия Работа в екип 
Социална чувствителност 

Източник: Базирано на Мусов (2017, с. 115). 
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От позицията на днешния и утрешния ден предложената образователна рам-
ка по счетоводство изглежда като стъпка в правилната посока. За това свиде-
телства по-скорошната публикация на IBM Institute for Business Value (2017), 
в която се възприема аналогичен подход на структуриране и сходно съдър-
жание на компетенциите, необходими на специалистите по киберсигурност 
(вж. Таблица 1). От една страна, тези компетенциите също са обособени в 
две групи – основни качества (общи черти на личността и поведение, придо-
бито в резултат на учене) и умения (технически способности). От друга 
страна, всяка от тези компетенции има пряка проекция в предложената по-
рано образователна рамка по счетоводство (вж. Фигура 1).  

 
Обща рамка за образование по сче-

товодство  Основни качества на професиона-
листите по киберсигурност 

Личностни 
качества Мета-компетенции  Основни  

качества 

Аналитично 
мислене 

Автентичен стил 
на мислене и обос-

новаване 

 
Анализиращ 

Изследователски 
настроен и обичащ 

предизвикателствата 
Мислене в 

множество от 
перспективи 

 

Решаващ 
проблеми 

Аналитичен, мето-
дичен и ориентиран 

към детайла Рефлексивно 
създаване на 

смисъл 
 

Смелост 
Автентичен стил 

на действия 

 Желаещ  
да учи Учещ непрекъснато 

Морал 
 

Защитаващ Етичен и надежден 

Емпатия Автентичен стил 
на интерсубектив-

ност 

 
Сътрудничещ Способен да работи 

с други лица Социална чув-
ствителност 

 

Фигура 1. Съответствие между общата рамка за образование по счетоводство  
(Мусов, 2017) и основните качества на професионалистите по киберсигурност  

(IBM Institute for Business Value, 2017)  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Времето на традиционното и широко разпространено вярване, че вис-

шето образование за дадена професия трябва има за основна цел развитие-
то на компетенции, необходими единствено за нуждите на професионална-
та реализация на студентите, постепенно отминава. Мотивът, че по този 
начин се създава най-висока добавена стойност както за работодателите, 
така и за студентите, се оказва все по несъстоятелен. За съжаление инерци-
ята се преодолява трудно. Необходима е още много работа за реформиране 
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на учебните планове по счетоводство и за засилване на акцента върху раз-
витието на базовите (личностните) качества на студентите. Успехът в пос-
тигането на по-добър баланс между личностното и професионалното раз-
витие на студентите е наистина важен – за бъдещето на завършващите 
професионалисти, за ролята на счетоводната професия в променящото се 
общество и за обществото като цяло. 
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Absract 
In today’s world of information technologies (IT) and digital connectivity 

cyber risk is considered inevitable for all organizations and effective 
cybersecurity management is crucial for all. The aim of this paper is to outline 
the role of accountants in the process of cybersecurity management in modern 
organizations. This paper argues that to benefit cybersecurity risk management, 
accounting needs to reform its higher education model. The first section 
describes the nature and the stages of cybersecurity management. The second 
section explores the competencies needed by the next generation of 
cybersecurity professionals. The third section discusses the potential of the 
accounting profession to add value in the process of cybersecurity management 
as well as its implications for reforming accounting higher education. The paper 
concludes with a call for a balanced commitment to both students’ personal and 
professional development, which appears to be crucial for the future of 
accounting graduates, for the role of the profession in modern society as well as 
for the welfare of the society itself. 
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СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО  
НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ  
НА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА 
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ (АДСИЦ) 

 
доц. д-р Мая Начкова, д.е.с.1 

 

Резюме 
В условията на пазарноориентирано стопанство възникват нови фор-

ми на инвестиции, които са по-доходоносни от инвестициите в парични 
влогове в банките. Една от тези нови форми, в която физическите и юри-
дическите лица могат да инвестират свободните си парични средства, са 
акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), ут-
върдени като ниско-рискови форми на инвестиране на парични средства. 
Обществената значимост и развитие на дейността на дружествата със 
специална инвестиционна цел налагат строго индивидуалното й счето-
водно отчитане, анализиране и одитиране, динамичното и ефективното 
й управление и специален надзор върху нея от страна на държавен надзо-
рен орган. Надзорът върху специфичната дейност, осъществявана от те-
зи дружества в силно рискова среда позволява преждевременно открива-
не, разпознаване и сигнализиране за възникване на финансови измами и 
престъпления със средствата на лицата, инвестирали в тях. Целта на 
доклада е да се разкрият счетоводните принципи, правила и добри прак-
тики, чрез които вярно и точно да се представя счетоводната информа-
ция във финансовите отчети на дружествата със специална инвестици-
онна цел, да се подобри управлението на техните активи и капитали, да 
се повиши доходността на инвестициите в тях.  

Ключови думи: финансови отчети, дружества със специална инвести-
ционна цел, инвестиции 

JEL: M49 
 
Въведение 
В условията на пазарноориентирано стопанство възникват нови форми 

на инвестиции, които са по-доходоносни от инвестициите в парични вло-
гове в банките. Една от тези нови форми на инвестиране, утвърдени като 
ниско-рискови, са акционерните дружества със специална инвестиционна 
цел (АДСИЦ). Обект на разглеждане в разработката са годишните финан-
сови отчети на дружествата със специална инвестиционна цел. Предмет на 
изследването е специфичната дейност на дружествата със специална ин-
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вестиционна цел. Целта на доклада е да се разкрият счетоводните принци-
пи, правила и добри практики, чрез които вярно и точно да се представя 
счетоводната информация във финансовите отчети на дружествата със 
специална инвестиционна цел, да се подобри управлението на техните ак-
тиви и капитали, да се повиши доходността на инвестициите в тях. 

  
1. Спецични изисквания относно основния капитал на АДСИЦ 
Дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) са известни в 

световната практика като Real Estate Investment – REITs. В Р България те се 
създават при условията и по реда на специален закон1 и съгласно разпо-
редбите на Търговския закон. Тази нова форма на инвестиране дава въз-
можност на лица, разполагащи с неголеми финансови възможности, да 
навлязат на инвестиционните пазари. В този тип дружества може да се ин-
вестират и малки суми, които да донесат икономически ползи на инвести-
торите според вложенията им. Цената на акциите на дружества със специ-
ална инвестиционна цел им е сравнително стабилна на фондовия пазар. За-
това тези дружества са предпочитани от инвеститорите за капиталовложе-
ние на свободните им парични средства. Инвестицията в АДСИЦ носи пе-
чалба на инвеститорите по два начина: от промяна в цените на собствените 
акции на АДСИЦ, при тяхното поскъпване след определен период от време 
от тяхното първоначално придобиване и под формата на дивиденти, разп-
ределени към инвеститорите, в следствие на реализиран положителен фи-
нансов резултат (печалба) от дейността на АДСИЦ. Тези дружества могат 
да извършват следните сделки: набиране на средства чрез издаване на цен-
ни книжа; покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими 
имоти, покупка на земеделски земи, извършване на строежи и подобрения, 
с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или 
аренда и продажбата им, или покупко-продажба на вземания. Дейността на 
тези дружества се намира в специален лицензионен режим. Държавният 
надзорен орган (КФН) им издава лиценз за извършване на дейност като 
дружество със специална инвестиционна цел. Записващите акции учреди-
тели могат да бъдат най-много до 50 лица, като не по-малко от 30% от ка-
питала на дружеството може да бъде записан от институционални инвести-
тори. Капиталът на АДСИЦ не може да бъде по-малък от 500 000 лв. Капи-
талът, записан на учредителното събрание, трябва да бъде изцяло внесен в 
парична форма. „Основното му предназначение е поддържане на икономи-
ческата стабилност на предприятието, неговата финансова устойчивост,  
 
платежоспособност и рентабилност.―2 Акциите на АДСИЦ са само безна-

                                                           
1  Вж. Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, обн. ДВ, бр. 46/2003 г., 
посл. изм. и доп., ДВ, бр.65/2018 г. 
2 Вж. Маврудиев, Хр., от Миланова-Цончева, Е., Начкова, М., Маврудиев, Хр., „Счето-
водство на застрахователите и осигурителите―, ИК – УНСС, С., 2018, ISBN: 978-619-
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лични. Първоначалното увеличаване на капитала на АДСИЦ, което задъл-
жително се изисква от законодателя, се извършва само въз основа на пот-
върден проспект от държавния надзорен орган – Комисията за финансов 
надзор (КФН) и не може да бъде в размер, по-малък от 30% от първона-
чално внесения капитал на дружеството. Законодателят забранява капита-
лът на дружеството да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на 
акции1. Основният капитал намира отражение в Пасива на Отчета за фи-
нансовото състояние на АДСИЦ, в раздел „Собствен капитал―. 

  
2. Спецични изисквания относно управлението на АДСИЦ 
Важно предимство на АДСИЦ е тяхното професионално управление. 

Тези дружества се управляват от екип от специалисти, т. нар. „Пропърти 
мениджъри―, които имат опит в управлението на инвестиционни имоти и 
на земеделските земи, познават индустрията и имотните пазари и доприна-
сят за ограничаването на риска за инвеститора. Ако индивидуален инвес-
титор закупи недвижим имот или земеделска земя, той обикновено взема 
заем от банка и го гарантира (обезпечава) с имуществото си. При евентуа-
лен неуспех от самостоятелното управление на недвижимия имот или зе-
меделската земя, последствията могат да бъдат сериозни относно личното 
имущество на инвеститора и той да го загуби. Затова индивидуалните ин-
веститори могат да насочат своите инвестиции в АДСИЦ, защото тези 
дружества много лесно могат да наберат средства чрез публично предлага-
не на ценни книжа при поява на нови, доходоносни възможности за инвес-
тиции, докато индивидуалният инвеститор е ограничен. Постигнатата до-
ходност на средствата на инвеститорите в АДСИЦ през предходни перио-
ди, обаче, не е гаранция за бъдещи резултати. Възможно е стойността на 
акциите на АДСИЦ да се понижи и инвеститорите да не могат да възстано-
вят в пълен размер вложените си капитали в тези дружества. Въпреки това, 
професионалното колективно управление на капиталите на инвеститорите 
дават възможност за реализиране на значителна доходност и по-висока 
възвръщаемост за отделния инвеститор, в сравнение със самостоятелното 
му инвестиране в недвижими имоти или земеделски земи и необходимост-
та от притежание на специални познания и професионална квалификация в 
областта на имотните пазари. АДСИЦ, обаче, не могат да обслужват и 
поддържат сами придобитите недвижими имоти или земеделски земи; да 
извършват строежи и подобрения, респ. да обслужват придобитите взема-
ния; да водят и съхраняват счетоводна и статистическа отчетност и корес-
понденция, както и да извършват други необходими дейности, свързани с 
придобитите инвестиционни имоти. Затова АДСИЦ възлагат на едно или 

                                                                                                                                                         
232-116-1,  с. 275. 
1  Вж. Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, обн., ДВ, бр. 46/2003 г., 
посл. изм. и доп., ДВ, бр. 65/2018 г. 
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повече обслужващи ги търговски дружества, разполагащи с необходимите 
ресурси, да организират и изпълняват тези дейности. Възнаграждението на 
обслужващите дружества обикновено е процент от наемите и рентата, по-
лучени от инвестиционните имоти или от земеделските земи и/или от 
стойността на строителството или ремонта на инвестиционните имоти, ко-
ито са собственост на АДСИЦ. Законодаделят позволява на АДСИЦ да ин-
вестират до 10% от собствения им капитал в обслужващите ги дружества. 
Обслужващите дружества действат от свое име, но за сметка на АДСИЦ. 
Те не могат да осъществяват контрол върху АДСИЦ, както и АДСИЦ не 
могат да осъществяват контрол върху тях. Управлението на активите и ка-
питалите на АДСИЦ се извършва обслужващите ги дружества с грижата на 
добър търговец, като се поддържа оптимално съотношение между надежд-
ност и доходност. 

 
3. Спецични изисквания относно инвестициите на АДСИЦ 
АДСИЦ набира парични средства чрез издаване на ценни книжа от ин-

веститори и ги инвестира в недвижими имоти, земеделски земи или във 
вземания, намиращи се само на територията на Република България, т.е. 
извършва т.нар. секюритизация на недвижими имоти, земеделски земи и 
вземания. Законодателят предвижда придобитите от АДСИЦ недвижими 
имоти, земеделски земи или вземания да не бъдат предмет на правен спор. 
Паричните средства и ценните книжа на АДСИЦ се съхраняват в банка-
депозитар, която извършва всички плащания за сметка на дружеството. 
АДСИЦ е задължено от законодателя да възложи на един или на повече 
независими оценители – експерти оценяването на недвижими имоти, земе-
делски земи и вземания при тяхното придобиване или продажба. Цените, 
по които АДСИЦ придобива или продава недвижими имоти, земеделски 
земи или вземания, не могат да се различават значително от цените, опре-
делени от независимите оценители, освен при изключителни обстоятелст-
ва. АДСИЦ е задължено от законодателя да оценява притежаваните от него 
недвижими имоти, земеделски земи или вземания в края на всяка финансо-
ва година или при настъпване на промяна с повече от 5% в индекса на це-
ните на недвижимите имоти или в индекса на инфлация, определен от На-
ционален статистически институт. АДСИЦ са задължени от счетоводната 
нормативна уредба да отчитат инвестициите си във финансови активи и 
финансови инструменти съгласно изискванията на МСФО/МСС. Оценките 
се представят в годишните финансови отчети на АДСИЦ в съответствие с 
изискванията на Закона за счетоводството и на МСФО/МСС. Инвестиции-
те на АДСИЦ не са ограничени само в една област и могат да бъдат в: жи-
лищни сгради за отдаване под наем; търговски центрове за отдаване под 
наем на магазини, складове и офиси; сгради за отдаване под наем на офи-
си, зали за обучение и срещи и др.; болници, медицински центрове, цент-
рове за хора с увреждания; складови площи за отдаване под наем, земедел-
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повече обслужващи ги търговски дружества, разполагащи с необходимите 
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ски земи за отдаване поз наем или аренда и др. Специфичните инвестиции 
намират отражение в Актива на Отчета за финансовото състояние на 
АДСИЦ, в раздел „Нетекущи активи―, в балансова статия „Инвестиционни 
имоти― и в балансова статия „Материални дълготрайни активи―, както и в 
раздел „Текущи активи―, в балансова статия „Вземания―.  

 
4. Спецични изисквания относно пасивите на АДСИЦ 
Пасивите на АДСИЦ са специфични. АДСИЦ могат: да емитират дълго-

ви ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар; да получа-
ват банкови кредити за придобиване и въвеждане в експлоатация на акти-
вите за секюритизация; да получават банкови кредити в размер до 20 на 
сто от балансовата стойност на активите си и да използват тези кредити за 
изплащане на лихви, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца. 
АДСИЦ не могат: да обезпечават чужди задължения или да предоставят 
заеми. Специфичните пасиви намират отражение в Пасива на Отчета за 
финансовото състояние на АДСИЦ, в раздел „Текущи пасиви―.  

 
5. Спецични изисквания относно финансовите отчети на АДСИЦ 
Информацията в годишните финансови отчети, оповестена в парично-

стойностен израз, е предназначена за анализ, управление и за последващ 
контрол върху цялостната специфична дейност на АДСИЦ. Изготвянето на 
финансовите отчети на АДСИЦ изисква да се извърши периодично обоб-
щаване на финансовата информация относно стойността на задълженията 
към инвеститорите, вложили свободните си парични средства в тях като се 
позовават на експертните оценки на инвестиционните имоти и земеделски-
те земи, на актуалната стойност на инвестираните капитали и на дивиден-
тите, които АДСИЦ са задължени да изплатят на притежателите на акции 
от тези дружества. Годишните финансови отчети на АДСИЦ се изготвят 
задължително на базата на МСФО/МСС и се представят на държавния над-
зорен орган. Те трябва да дават вярна и точна информация, във всички съ-
ществени аспекти относно спазването на регламентираните норми на пла-
тежоспособност и относно осигуряване на продължението на администра-
тивното разрешително за специфичната дейност на АДСИЦ, наречено ли-
ценз. Изискванията на действащата счетоводна нормативна уредба относно 
представянето на данните във финансовите отчети налагат тяхното досто-
верно интерпретиране. „Голяма част от теоретичните постановки не се 
приемат за прецизирани до степен, която да позволява по-лесното им прак-
тическо интерпретиране и прилагане при изготвянето на финансовия отчет 
на предприятието. Несигурността и различните субективни критерии и хи-
потези, които създават условия за нееднозначно възприемане на материята, 
много често се свързват с целенасочено измамно представяне на данните 
във финансовите отчети. Разграничителните критерии ще бъдат полезни за 
счетоводната практика, без да се изкривява достоверността на финансовия 
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отчет на предприятието.―1 Обстоятелството, че инвестициите в АДСИЦ не 
са гарантирани от законово създаден държавен гаранционен фонд, нито с 
банкова, застрахователна или с друг вид гаранция, налага държавата да 
осъществява надзор върху дейността им, защото те са предприятия от об-
ществен интерес. Държавният надзорен орган – Управление „Инвестицио-
нен надзор― към КФН следи за законосъобразното управление на акумули-
раните средства в АДСИЦ с цел да осигури защита на интересите на от-
делните инвеститори. Банката-депозитар също осъществява превантивен 
надзор като наблюдава целия инвестиционен процес и контролира правил-
ната оценка на инвестициите и на акциите на АДСИЦ. Годишните финан-
сови отчети на АДСИЦ трябва да дават надеждна информация относно 
спазването на счетоводния принцип „Действащо предприятие―. „В редица 
свои документи Европейската комисия подчертава необходимостта от по-
вишаване на изискванията към страните-членки на Европейския съюз от-
носно прозрачността на информацията не само за икономическото разви-
тие на стопанските субекти, но и за тяхното социално развитие, както и за 
опазване и възстановяване на околната среда.―2 В тази насока АДСИЦ са 
длъжни да оповестяват в годишните си финансови отчети какви мерки 
предприемат за опазването на околната среда при управлението на инвес-
тиционните имоти и земеделските земи, които притежават.  

 
6. Спецични изисквания относно данъчното облагане на АДСИЦ  
Едно от основните предимства и специфики при данъчното облагане на 

дейността на АДСИЦ е избягването на двойното данъчно облагане. 
АДСИЦ не плащат корпоративен данък върху печалбата, а акционерите 
заплащат единствено 5% данък върху получения дивидент. АДСИЦ са за-
дължени от Законодателя3 да разпределят като дивидент не по- малко от 
90% от получената печалба за финансовата година, а другите 10% от пе-
чалбата за финансовата година да ги заделят като собствени капиталови 
резерви. АДСИЦ са задължени да изплатят дивидентите на акционерите си 
в срок до 12 месеца от края на съответната финансова година. Специфично 
е и данъчното облагане на доходите на инвеститорите, вложили капиталите 

                                                           
1 Вж. Станева, В., „Практически подходи за разграничаване на счетоводните приблизи-
телни оценки от преоценки, обезценки и счетоводни грешки―, Единадесета Междуна-
родна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския 
съюз: конкурентноспособност и иновации―, Сборник с доклади, Издателство на ВУЗФ 
„Св. Григорий Богослов―, София, 2015 г., ISBN: 978-954-8590-35-8, стр. 197.  
2 Вж. Иванова, Р., „Нефинансовата информация във финансовите отчети – фактор за 
повишаване на конкурентоспособността на предприятията ―, Единадесета Международ-
на научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския 
съюз: конкурентноспособност и иновации―, Сборник с доклади, Издателство на ВУЗФ 
„Св. Григорий Богослов―, София, 2015 г., ISBN: 978-954-8590-35-8, стр. 251. 
3 Вж. Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, обн., ДВ, бр. 46/2003 г., 
посл. изм. и доп., ДВ, бр.65/2018 г. 
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си в собствени акции на АДСИЦ. Законодателят1 им дава възможност за 
реализиране на необлагаем доход поради факта, че в България печалбата, 
получена в резултат на инвестиции в ценни книжа и осъществени сделки с 
тях не се облага с данъци. Финансовият резултат и собствените капиталови 
резерви намират отражение в Пасива на Отчета за финансовото състояние 
на АДСИЦ, в раздел „Собствен капитал―, а задълженията по разпределени-
те дивиденти към инветиторите намират отражение в Пасива на Отчета за 
финансовото състояние на АДСИЦ, в раздел „Текущи пасиви―. 

 
Заключение 
В настоящото изследване са представени някои от по-важните, общест-

вено значими и наблюдавани от държавния надзорен орган специфични 
обекти на дейността на дружествата със специална инвестиционна цел 
(АДСИЦ). Специфичната и разнообразна дейност на тези дружества е съ-
пътствана от възможностите за развитие и осъществяване във висока сте-
пен на финансовия риск. Надзорът върху специфичната дейност, осъщест-
вявана от тези дружества в силно рискова среда позволява преждевременно 
откриване, разпознаване и сигнализиране за възникване на финансови из-
мами и престъпления със средствата на лицата, инвестирали в тях и допри-
нася в значителна степен за правилното и доходоносно управление на 
средствата на инвеститорите им.  
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SPECIFIC ASPECTS OF THE PREPARATION OF THE ANNUAL 
FINANCIAL STATEMENTS OF SPECIAL-PURPOSE VEHICLES 
(SPV) 

 
Maia Natchkova1  

 
Abstract 
Under the conditions of market-oriented economy new forms of investments 

occur, which are more profitable than the investments in bank money deposits. 
Special-purpose vehicles (SPV), which prove to be low-risk forms of cash 
investments, are among these new forms in which natural persons and legal 
entities may invest their available cash. The public importance and development 
of special-purpose vehicles require their strict individual accounting, analyzing 
and auditing, dynamic and efficient management and special supervision by a 
governmental supervision authority. The supervision of the specific activity 
pursued by such companies in a high-risk environment allows early finding, 
identification and alerting of instances of financial frauds and crimes with the 
funds of the investors. The purpose of this report is to outline the accounting 
principles, rules and good practices ensuring true and fair presentation of 
accounting information in the special-purpose vehicles’ financial statements, 
improved management of their assets and capitals, and increased yield of the 
investments made in them.  

 
Key words: financial statements, special-purpose vehicles, investments 
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ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ 
ПО КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 
ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 

 
доц. д-р Николай Орешаров, д.е.с.1 

 
Резюме: Необходимостта от признаването и представяне във финан-

совите отчет на отсрочените данъци произхожда не само от желанието 
за постигане на справедливо представяне на финансовите резултати, но и 
от необходимостта от приложение на счетоводното предположение за 
текущо начисляване – необходимостта изискуемите данъци да се съпос-
тавят на печалбите, които са заработени. Начислените и признати отс-
рочени данъчни задължения вероятно ще се превърнат в действителни 
данъчни задължения в бъдещето, което е достатъчно основание за тях-
ното признаване в настоящето. Във връзка с корпоративното подоходно 
облагане, произхождат принципно две групи разчети – разчети във връзка 
с текущия разход за данък, и разчети във връзка с отсрочените данъци. 
Поради временните разлики, данъчните начисления в по-късни периоди 
могат да се увеличават или намаляват в резултат на сделки или събития, 
които са били настъпили преди датата на баланса. Следователно, съ-
щинският казус по отношение на счетоводното отчитане на отсрочени-
те данъци е обхвата, до който трябва да се признава и начислява прови-
зия за бъдещите последици във връзка с дължимите данъци от възникна-
лите в миналото сделки и събития. Счетоводната теория познава три 
различни метода за това – метод на нулевата провизия, метод на час-
тичната провизия и метод на пълната провизия. В този доклад е изслед-
вано влиянието, което приложението на всеки от тези методи оказва 
върху вярното и честно представяне на информацията във финансовите 
отчети. 

Ключови думи: отсрочени данъци, данъчни активи, данъчни пасиви, 
временни разлики, времеви различия 

JEL: H25, M41, M48 
 
Увод 
Основният принцип, на който се основава счетоводното отразяване на 

отсрочените данъци е този, че финансовите отчети за определен отчетен 
период трябва да признават всички данъчни ефекти – и текущи, и отсроче-
ни, от всички стопански операции, извършени през този период. Уредбата 
на Международните стандарти за финансово отчитае възприема това да 
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УНСС, Катедра „Счетоводство и анализ―. Електронна поща: noresharov@unwe.bg 
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става чрез подхода на временните разлики. Този подход търси данъкът, 
който би трябвало да се плати, ако активите или пасивите биха били реали-
зирани за сумата, по която те са отчетени и представени в счетоводния ба-
ланс/отчета за финансовото състояние. Причината, стояща зад това е, че 
активите евентуално биха генерирали парични потоци, поне равни на ба-
лансовата сума. Дължимият или възстановимият данък върху тези парични 
потоци е именно пасива или актива, който предприятието би трябвало да 
признае. Следователно, подходът, основан на временните разлики, се фо-
кусира върху представянето в счетоводния баланс/отчета за финансовото 
състояние. Тези временни разлики обаче са подобни на преоценките, в 
смисъл на корекция на дадената във финансовия отчет оценка, въпреки че 
те може и сами по себе си да не бъдат пасиви в общоприетия смисъл на 
разбирането на това понятие като задължения на предприятието. Поради 
това е наложително намирането на и обосноваването на подход на отчита-
не и представяне във финансовите отчети, който не довежда до вписването 
в баланса на спорни по същсността си активи и пасиви. 

 
Методи за признаване на отсрочените данъци във финансовите отчети 
Методът на нулевата провизия не признава никакви провизии за отс-

рочени данъци. Вместо това, данъците се осчетоводяват така, както са из-
числени в данъчната декларация. Рационалността на този метод на отчита-
не на данъчните задължения е, че данъците се оценяват годишно на осно-
вата на печалбите, както са определени за данъчни цели, а не на база на 
счетоводните резултати. Данъчната администрация налага едно единствено 
определяне на сумата на дължимия корпоративен данък за периода и това е 
единственото задължение, което се отразява за този период по данъчната 
сметка на предприятието. Всякакви преценки за данъците в бъдещите го-
дини ще зависят от бъдещи събития и поради това не представляват насто-
ящо задължение. 

Поддръжниците на метода за нулевата провизия аргументират неговите 
предимства и с факта, че той е по-прозрачен и разумен начин за представя-
не на данъчното положение на предприятието, особено ако е съчетан с де-
тайлни и подробни оповестявания в приложението на финансовите отчети. 
Финансовите отчети показват фактически начисления данък за годината по 
възможно най-ясния начин. Друго предимство на метода на нулевата про-
визия е, че ако принципно временните разлики ще доведат до увеличение 
на данъчните задължения, практически тези задължения не винаги могат да 
бъдат достоверно измерени. Бъдещите последици относно данъчното обла-
гане, произтичащи от текущите сделки и операции зависят от сложни вза-
имодействия в бъдещето и от бъдещи събития, като рентабилността, ин-
вестиционните и финансови сделки на предприятието, промените в данъч-
ното законодателство и нормата на данъчно облагане. 
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Основните аргументи против прилагането на нулевата провизия е, че 
облагаемата печалба, и като форма, и като съдържание, представлява кори-
гирана счетоводна печалба и поради това е възможно да се определят да-
нъчни ефекти за отделните сделки и операции, довели до тази счетоводна 
печалба. Също така, данъчните системи са достатъчно стабилни, за да поз-
волят извършването на разумни очаквания относно последиците от отсро-
чените данъци в резултат на събитията, отчетени до датата на финансовия 
отчет. При тези обстоятелства, прилагането на нулевата провизия ще пред-
стави по променен начин резултатите, като може да доведе до подценяване 
на задълженията на предприятието. Разбира се, не без значение е и факта, 
че понастоящем значимите икономики, като американската, английската, 
тези прилагащи Международните счетоводни стандарти, не прилагат нуле-
вата провизия като метод за отчитане на данъчните временни разлики. 

Методът на частичната провизия също стартира от презумпцията, че 
бъдещото обратно проявление на временните разлики довежда до възник-
ване на данъчен актив или данъчен пасив. Обаче, вместо да се концентрира 
върху индивидуалните компоненти на данъчните изчисления, методът ак-
центира върху взаимодействията на тези компоненти в една единствена 
нетна стойност. Ако по отношение на временните разлики се очаква да 
продължат в бъдеще (т.е. съществуващите временни разлики ще бъдат за-
менени от бъдещите временни разлики като обратно проявление), на данъ-
ка се гледа като на постоянно отсрочен. Например, да разгледаме казуса с 
притежаван нетекущ актив, чиито данъчни амортизации са по-високи от 
счетоводните. Временните разлики нарастват с времето под влиянието на 
обстоятелства като инфлацията или увеличение с новопридобитите активи, 
което довежда до възникване на нови временни разлики, повечето от които 
заменят тези, които се проявяват с обратна сила. Като последица, ефектив-
ната данъчна ставка се намалява. Методът на частичната провизия позво-
лява да се прилагат по-ниски ефективни данъчни норми, които да се отра-
зяват в печалбата или загубата дотолкова, доколкото намалението не се 
очаква да се прояви с обратна сила в бъдещите години. 

Атрактивността на метода на частичната провиция е, че той повлиява 
върху ефективната данъчна норма за облагане на предприятието. Той до-
вежда до начисляване на данък, който отразява сумата, която се очаква в 
действителност да бъде платена и изключва суми, които се очаква да бъдат 
постоянно отсрочвани. 

Методът на пълната провизия се основава на един поглед, че всяка 
сделка и операция има данъчни последици и е възможно да се направи ра-
зумна оценка на бъдещите данъчни ефекти от сделките и операциите, кои-
то са настъпили към датата на финансовия отчет. Тези бъдещи данъчни 
последици не могат да бъдат избегнати – каквото и да се случи в бъдеще, 
предприятието ще заплати повече или по-малко данъци като резултат на 
обратното проявление на временните разлики, които съществуват към да-
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стави по променен начин резултатите, като може да доведе до подценяване 
на задълженията на предприятието. Разбира се, не без значение е и факта, 
че понастоящем значимите икономики, като американската, английската, 
тези прилагащи Международните счетоводни стандарти, не прилагат нуле-
вата провизия като метод за отчитане на данъчните временни разлики. 

Методът на частичната провизия също стартира от презумпцията, че 
бъдещото обратно проявление на временните разлики довежда до възник-
ване на данъчен актив или данъчен пасив. Обаче, вместо да се концентрира 
върху индивидуалните компоненти на данъчните изчисления, методът ак-
центира върху взаимодействията на тези компоненти в една единствена 
нетна стойност. Ако по отношение на временните разлики се очаква да 
продължат в бъдеще (т.е. съществуващите временни разлики ще бъдат за-
менени от бъдещите временни разлики като обратно проявление), на данъ-
ка се гледа като на постоянно отсрочен. Например, да разгледаме казуса с 
притежаван нетекущ актив, чиито данъчни амортизации са по-високи от 
счетоводните. Временните разлики нарастват с времето под влиянието на 
обстоятелства като инфлацията или увеличение с новопридобитите активи, 
което довежда до възникване на нови временни разлики, повечето от които 
заменят тези, които се проявяват с обратна сила. Като последица, ефектив-
ната данъчна ставка се намалява. Методът на частичната провизия позво-
лява да се прилагат по-ниски ефективни данъчни норми, които да се отра-
зяват в печалбата или загубата дотолкова, доколкото намалението не се 
очаква да се прояви с обратна сила в бъдещите години. 

Атрактивността на метода на частичната провиция е, че той повлиява 
върху ефективната данъчна норма за облагане на предприятието. Той до-
вежда до начисляване на данък, който отразява сумата, която се очаква в 
действителност да бъде платена и изключва суми, които се очаква да бъдат 
постоянно отсрочвани. 

Методът на пълната провизия се основава на един поглед, че всяка 
сделка и операция има данъчни последици и е възможно да се направи ра-
зумна оценка на бъдещите данъчни ефекти от сделките и операциите, кои-
то са настъпили към датата на финансовия отчет. Тези бъдещи данъчни 
последици не могат да бъдат избегнати – каквото и да се случи в бъдеще, 
предприятието ще заплати повече или по-малко данъци като резултат на 
обратното проявление на временните разлики, които съществуват към да-
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тата на финансовия отчет, отколкото би заплатило, ако липсват временните 
разлики. Поради това, трябва да се признаят провизии за отсрочени данъци 
изцяло за всички временни разлики. 

 
Методи за прилагане на пълното провизиране на отсрочените данъци 
По отношение на счетоводното отчитане на отсрочените данъци при 

прилагане на пълното провизиране на отсрочените данъци са известни два 
метода – методът на отсрочването и методът на разчета. Прилагането и на 
двата метода за счетоводно отразяване на отсрочените данъци довежда до 
признаване в счетоводния баланс/отчета за финансовото състояние на да-
нъчни активи и/или пасиви. 

Съгласно метода на отсрочването, първоначалната сума, заделена за 
отсрочения данък се запазва без промени във връзка с последващите изме-
нения в данъчните норми. Това е така, тъй като този метод не държи сума-
та на отсрочените данъци актуална спрямо данъчната норма в момента. 
Методът на отсрочването разглежда начислената към момента на възник-
ване на данъчната разлика сума като една своеобразна провизия, която се 
отсрочва до периода, когато поради обратното проявление на разликата, 
припадащият се данък следва да се плати или възстанови. Отсрочва се кон-
кретно определената в момента на първоначалното възникване оригинална 
сума на данъка, и съответно същата сума се и признава впоследствие като 
увеличение или намаление на заработената печалба. 

При първоначалното възникване, припадащият се отсрочен данък се от-
чита по сметки за отсрочени разходи или приходи, а в последствие се прос-
ледява точният момент на обратно проявление на временната разлика, причи-
нила възникването на отсрочения данък, и в съответния момент разликата се 
отчита като увеличение или намаление на текущия финансов резултат.  

Съгласно метода на разчета, след първоначалното признаване, сумата 
на отсрочения данък се коригира при промяна на данъчните норми, с което 
балансовата стойност се привежда до размер на актуалното задължение, 
което се очаква да възникне при обратното проявление на временната раз-
лика. Този метод разглежда отсрочения данък като провизия за бъдещо 
заплащане на данък – задължение, което е сигурно и дължимо от предпри-
ятието, ясен е момента на обратното проявление, а размерът се изчислява 
като точна стойност, съобразно предвидимите данъчни норми към момента 
на това обратно проявление. 

Съответно, при първоначалното възникване, отсроченият данък се отчи-
та като разчетно отношение с бюджета – вземане или задължение съобраз-
но вида на временната разлика. В последствие, стойността на този разчет 
се коригира при промяна на данъчните норми, а в момента на обратно про-
явление на временната разлика, съответният разчет се закрива. Според на-
чина на закриване на този разчет, методът на разчета намира две разновид-



212 Приносите на счетоводството в икономическата наукаСборник с доклади 

212 

ности на проявление – метод на разчет в отчета за приходите и разходите 
и метод на разчет в счетоводния баланс/отчета за финансовото състояние. 

Обикновено се използва разновидността на метода на разчета, закриван 
чрез счетоводния баланс/отчета за финансовото състояние, отсроченият 
данък в момента на обратното проявление на съответната временна разли-
ка се закрива за сметка на текущото задължение за плащане на корпорати-
вен данък, т.е. след начисляване и отразяване като пасив на задължението 
за корпоративен данък съобразно изчислената облагаема печалба, същото 
се увеличава или намалява със съответната част от вземането или задълже-
ние за отсрочени данъци.  

Технически, и при метода на отсрочването, и при метода на разчета се 
използват едни и същи счетоводни записвания. При първоначалното приз-
наване на отсрочения данъчен актив или пасив съответната сметка за да-
нъчни активи се дебитира, респективно за данъчни пасиви се кредитира, в 
кореспонденция със сметката за отчитане на разчетитес корпоративния да-
нък. При обратното проявление на временната разлика, се съставя обратна-
та счетоводна статия. Разликата се състои в стойността на данъчния ефект, 
която се осчетоводява, и в информационното значение, което се създава с 
признаването на съответния данъчен актив или пасив. При метода на отс-
рочването, данъчния актив или пасив показва сумата на отсрочените данъ-
ци поради влиянието на временните разлики. При метода на разчета, да-
нъчните активи или пасиви показват вземането или задължението към бю-
джета във връзка с данъчния ефект от временните данъчни разлики. 

При разновидността на метода на разчета, закриван чрез отчета за при-
ходите и разходите/отчета за всеобхватния доход, отсроченият данък в мо-
мента на обратното проявление на съответната временна разлика се закри-
ва за сметка на текущия финансов резултат, т.е. признава се в приходната 
или разходната страна на отчета за приходите и разходите. В този случай, 
при обратното проявление на временните разлики, сметките за отчитане на 
отсрочените данъчни активи и пасиви не кореспондират със сметката за 
отчитане на разчетите за корпоративен данък, а директно със сметката за 
отчитане на печалбите или загубите от текущата година. Ние считаме това 
за правилно, тъй като приемаме концепцията, че временните разлики по-
скоро се дължат на различие между облагаемата и счетоводната печалба, а 
не толкова на временното различие между данъчната основа и балансовата 
стойност на съответните активи и пасиви. По тази причина, проявеният да-
нъчен ефект от временните разлики трябва да се отнася за сметка на фи-
нансовия резултат при обратното проявление. 

По същество, разликата между двете разновидности на метода на разче-
та, е до голяма степен концептуална. И в двата метода прилагат едни и съ-
щи изисления относно определяне на първоначалната сума на отсрочения 
данък. При прилагане на разновидността за закриване на разчета чрез отче-
та за приходите и разходите концепцията се фокусира върху разликите 
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ности на проявление – метод на разчет в отчета за приходите и разходите 
и метод на разчет в счетоводния баланс/отчета за финансовото състояние. 

Обикновено се използва разновидността на метода на разчета, закриван 
чрез счетоводния баланс/отчета за финансовото състояние, отсроченият 
данък в момента на обратното проявление на съответната временна разли-
ка се закрива за сметка на текущото задължение за плащане на корпорати-
вен данък, т.е. след начисляване и отразяване като пасив на задължението 
за корпоративен данък съобразно изчислената облагаема печалба, същото 
се увеличава или намалява със съответната част от вземането или задълже-
ние за отсрочени данъци.  

Технически, и при метода на отсрочването, и при метода на разчета се 
използват едни и същи счетоводни записвания. При първоначалното приз-
наване на отсрочения данъчен актив или пасив съответната сметка за да-
нъчни активи се дебитира, респективно за данъчни пасиви се кредитира, в 
кореспонденция със сметката за отчитане на разчетитес корпоративния да-
нък. При обратното проявление на временната разлика, се съставя обратна-
та счетоводна статия. Разликата се състои в стойността на данъчния ефект, 
която се осчетоводява, и в информационното значение, което се създава с 
признаването на съответния данъчен актив или пасив. При метода на отс-
рочването, данъчния актив или пасив показва сумата на отсрочените данъ-
ци поради влиянието на временните разлики. При метода на разчета, да-
нъчните активи или пасиви показват вземането или задължението към бю-
джета във връзка с данъчния ефект от временните данъчни разлики. 

При разновидността на метода на разчета, закриван чрез отчета за при-
ходите и разходите/отчета за всеобхватния доход, отсроченият данък в мо-
мента на обратното проявление на съответната временна разлика се закри-
ва за сметка на текущия финансов резултат, т.е. признава се в приходната 
или разходната страна на отчета за приходите и разходите. В този случай, 
при обратното проявление на временните разлики, сметките за отчитане на 
отсрочените данъчни активи и пасиви не кореспондират със сметката за 
отчитане на разчетите за корпоративен данък, а директно със сметката за 
отчитане на печалбите или загубите от текущата година. Ние считаме това 
за правилно, тъй като приемаме концепцията, че временните разлики по-
скоро се дължат на различие между облагаемата и счетоводната печалба, а 
не толкова на временното различие между данъчната основа и балансовата 
стойност на съответните активи и пасиви. По тази причина, проявеният да-
нъчен ефект от временните разлики трябва да се отнася за сметка на фи-
нансовия резултат при обратното проявление. 

По същество, разликата между двете разновидности на метода на разче-
та, е до голяма степен концептуална. И в двата метода прилагат едни и съ-
щи изисления относно определяне на първоначалната сума на отсрочения 
данък. При прилагане на разновидността за закриване на разчета чрез отче-
та за приходите и разходите концепцията се фокусира върху разликите 
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между облагаемата печалба и счетоводната печалба – времевите различия 
(не временни, а времеви), т.е. разликата между облагаемата и счетоводната 
печалба се проявява във времето, като сумарно за определен период се ну-
лира. При прилагане на разновидността за закриване на разчета чрез счето-
водния баланс/отчета за финансовото състояние, концепцията се фокусира 
върху разликите между балансовите стойности и данъчните основи на ак-
тивите и пасивите – временните разлики, т.е. временно различие между да-
нъчната основа и балансовата стойност, която в последващ период се проя-
вява с обратна сила. Както вече посочихме, по наше мнение методологически 
по-правилно е приложението на разновидността на метода на разчета, закри-
ван чрез отчета за приходите и разходите/отчета за всеобхватния доход.  

 
Подход на признаване на отсрочените данъци на основата  
на времевите различия 
Времевите различия възникват поради факта, че определени печалби 

или загуби се признават във финансовите отчети в различни счетоводни 
отчетни периоди в сравнение с периодите, в които те се облагат данъчно. В 
резултат на това възникват разлики между отчетената от предприятието 
печалба във финансовите отчети е неговата облагаема печалба. Следова-
телно, времевите различия възникват в един отчетен период и могат да се 
проявят с обратна сила през един или няколко следващи отчетни периоди. 

Подходът на прилагане на времевите различия акцентира върху печал-
бите и загубите за отчетния период и сумата на действителния разход за 
данъци. Обикновено, този подход е по-лесен за прилагане, отколкото под-
хода с временните разлики, тъй като обикновено е по-лесно да се иденти-
фицират времевите различия в печалбата за нуждите на изчисленията на 
данъците. 

Възможно е да се приведат агрументи, че времевите различия, подобно 
на временните разлики, също представляват стойностни корекции. Все пак, 
много по-обичайно е да се мисли за времевите различия като за принадени 
задължения. 

Съгласно подхода за принадените задължения, времевите различия се 
признават като елемент във финансовите отчети само, ако те представляват 
права или задължения към отчетната дата. Това всъщност може да стане, 
ако определено ключово събитие, което ще причини тяхното бъдещо об-
ратно проявление, е настъпило към датата на съставяне на финансовия от-
чет. Така че, отсрочените данъци по този подход се признават само, ако те 
представляват сами по себе си актив или пасив. Например, ако в едно 
предприятие данъчните амортизации превишават счетоводните, то има за-
дължението да заплати по-големи данъци в бъдеще. То не може да избегне 
тези задължения. Поради това, възниква и се признава пасив. Не е така 
обаче, ако предприятието преоцени свой нетекущ актив – в този случай 
предприятието няма задължението да заплати повече данъци в бъдеше, ос-
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вен ако не е подписало договор за продажба на същия този преоценен ак-
тив. Ако такъв договор или друго подобно споразумение за продажба не е 
подписано, то няма се признае отсрочено данъчно задължение, тъй като по 
същество не възниква пасив. 

Основният аргумент за приемане на подхода на принадените задълже-
ния, т.е. провизия за отсрочени данъци да се признава на базата на време-
вите различия, а не на основата на временните разлики, се корени в непри-
емането на фундаменталното предположение, на което се основава подхо-
да на временните разлики. Това предположение е, че балансовата стойност 
на един актив представлява минималният паричен поток преди данъчно 
облагане, който се очаква този актив да доведе.  

Обстоятелствата, при които бъдещите данъчни парични потоци не се 
отразяват в балансовата стойност на актива са тези, при които има налице 
времево различие. Това може да възникне, когато един от бъдещите данъч-
ни парични потоци, присъщ на първоначалната стойност на актива, е бил 
получен без съответния актив да е бил амортизиран – както би било в слу-
чай, че се приложи ускорена амортизация за данъчни цели. Или това може 
да стане, когато един актив е бил преоценен до неговата пазарна стойност, ко-
ето предполага, че цялата стойност е данъчно признавана като намаление. 

Данъчен актив или пасив трябва да се признае във връзка с отсрочените 
данъци за всяка печалба от преоценка, дори ако няма намерение преоцене-
ния актив да се продава.  

Създаването на провизия за временна разлика, която е силно вероятно 
да не се прояви с обратна сила, в известен смисъл изглежда малко в проти-
воречие с критериите за признаване на пасив. Ако преоцененият актив е 
малко вероятно да бъде продаден, то и няма реална възможност да възник-
не изходящ поток от икономически ресурси от неговата преоценка. 

Причината, стояща зад изискването да се създава провизия за всяка 
временна разлика с желанието да се намали обхвата на субективния избор 
при счетоводното отчитане на отсрочените данъци. Ако предприятието 
може да изключи потенциално плащане само на основата на това, че ръко-
водството вярва, че определени бъдещи сделки ще се случат или не, то ще 
бъде възможно да се пропуснат реални провизии чрез извършване на серия 
от оптимистични предположения. И ръководството може винаги да твърди, 
че е действало добросъвестно, ако в последствие бъдат признати печалби и 
данъкът върху тях стане дължим. Именно за да се избегне този субективи-
зъм, е необходимо данъчен актив или пасив да се признава при всяка прео-
ценка на активи. 

Преоценката на актива увеличава неговата балансова стойност, без да 
променя неговата данъчна основа, тъй като преоценката не довежда до не-
забавни данъчни последици. Печалбата от преоценката се признава като 
преоценъчен резерв и включва в другия всеобхватен доход. Поради това, 
отсроченият данъчен пасив също трябва да се представи като данък, свър-
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зан с другия всеобхватен доход и да се посочи в намаление на формирания 
преоценъчен резерв. 

Извършването на една бизнес комбинация довежда до няколко последи-
ци във връзка с отчитането на отсрочени данъци. Придобитите активи и 
пасиви на придобитото предприятие се преоценяват до тяхната справедли-
ва стойност. Преоценката до справедливата стойност на активите не винаги 
променя тяхната данъчна основа, и в тези случаи ще възникне временна 
разлика. Отсроченият данък, признат за тези разлики, се намалява при 
оценката на придобитите нетни активи като резултат, увеличава размера на 
репутацията.  

Временна разлика възниква и когато балансовата стойност на инвести-
ции в дъщерни предприятия, поделения, асоциирани и смесени предприя-
тия се различава от тяхната данъчна основа. Балансовата стойност в консо-
лидираните финансови отчети представлява делът на инвеститора в нетни-
те активи на предприятието, в което е инвестирано, прлюс възникналата от 
придобиването репутация. Данъчната основа обаче обикновено е цената на 
придобиване на инвестицията. Невнесените печалби, т.е. неразпределената 
като дивидент печалба на дъщерните, асоциирани или смесени предприя-
тия, ще доведе до възникване на временна разлика. Отсрочен данъчен ак-
тив или пасив следва да се признае за тази временна разлика, освен ако 
предприятието-майка, или инвеститорът не е в състояние да контролира 
времето на обратно проявление на временната разлика, или ако е вероятно 
временната разлика да не се прояви с обратна сила в обозрамото бъдеще. 
По принцип, предприятието-майка може да контролира дивидентската по-
литика на дъщерното предприятие, но това не винаги е така при другите 
типове инвестиции. Това означава, че отсрочен данък може да не възникне 
при инвестиции в дъщерни предприятия, но може да възникне при инвес-
тиции в асоциирани или смесени предприятия. Инвестициите в малцин-
ствено участие, държани за търгуване, обикновено не довеждат до възник-
ване на отсрочени данъци, освен ако не бъдат преоценени. 

Най-накрая тогава, когато предприятието има неприспаднати данъчни 
загуби, е нужно да се признае отсрочен данъчен актив само за тези загуби, 
за които е вероятно бъдещи облагаеми печалби да възникнат и съответните 
загуби да се ползват за намаление. Следователно, за да признае отсрочен 
данъчен актив, предприятието трябва да обмисли дали има достатъчно об-
лагаеми временни разлики, срещу които неизползваните данъчни загуби 
могат да се погасят, дали е вероятно предприятието да иба облагаеми пе-
чалби преди срока за ползване на данъчните загуби да изтече, дали данъч-
ните загуби не произхождат от отделни сделки, които не се очаква да се 
случат отново в бъдеще – в противен случай, съществуването на неизполз-
вани данъчни загуби е сигурно доказателство, че бъдещи облагаеми данъч-
ни печалби могат да не възникнат въобще, и дали са възможни алтернативи 
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в данъчното планиране, които да доведат до данъчна облагаема печалба в 
бъдещ период, която да се намали с неприспаднатите загуби. 

 
Заключение 
Прилагането на подхода на временните разлики при отчитане на данъч-

ните разлики среща определени проблеми. На първо място, в практиката 
идентифицирането и измерването на временните разлики може да бъде 
сравнително трудно. Например, временни разлики могат да възникнат, ко-
гато се консолидират финансовите отчети на задгранични дъщерни предп-
риятия. Тези разлики могат трудно да се измерят количествено, защото ня-
кои активи се елимитират в процеса на консолидация, а други могат да бъ-
дат, или могат да не бъдат облагаеми. 

На второ място, задълженията за отсрочени данъци често се признават 
във финансовите отчети преди предприятието в действителност да има 
фактически задължение да заплати данъци, тоест така признатото задъл-
жение не отговаря на общоприетите разбирания за пасиви.  

По тези причини, е разумно прилагането на една алтернатива на подхода 
на временните разлики, а именно – подхода за признаване на отсрочени данъ-
ци, фокусиран върху времевото различие, а не върху временната разлика. 
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PROBLEMS OF PRESENTING CURRENT AND DEFERRED TAX 
ASSETS AND LIABILITIES IN FINANCIAL STATEMENT  

 
Assoc. Prof. Dr. Nikolay Oresharov, CPA1 

 
Abstract  
The need for recognition and presentation in the financial statements of 

deferred taxes originates not only from the desire to achieve fair presentation of 
the financial results, but also from the need to apply the accounting assumption 
for the current accrual – the need for taxes to be compared to the profits that are 
earned. Accrued and recognized deferred tax liabilities are likely to become 
actual tax liabilities in the future, which is sufficient to justify their recognition 
in the present. In relation to corporate income taxation, in principle, two sets of 
estimates originate: current tax expense estimates and deferred tax estimates. 
Due to temporary differences, tax accruals in later periods may increase or 
decrease as a result of transactions or events that occurred before the balance 
sheet date. Therefore, the underlying case for deferred tax accounting is the 
extent to which a provision for the future tax consequences of past transactions 
and events has to be recognized and charged. Accounting theory knows three 
different methods for this: the zero provision method, the partial provision 
method, and the full provision method. This report examines the impact that the 
application of each of these methods has on the true and fair presentation of 
information in the financial statements. 

 
Keywords: deferred taxes, tax assets, tax liabilities, temporary differences, 

time differences 
JEL: H25, M41, M48 
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THE DEBATE ON THE FUTURE OF THE 
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING 
STANDARDS IN THE UNITED STATES:  
CRITIQUE AND CONSIDERATIONS1 

 
assoc. professor Hristina Oreshkova, Ph.D. 

 
Abstract: In the present article a subject matter that has attracted great 

interest over the recent decades is analyzed. The critical question of the 
likelihood of incorporating the International Financial Reporting Standards into 
the financial reporting system of the United States has raised a lot of debates. 
The problem has been the focus of profound deliberations among both scientific 
and professional community. 

Our long-lasting research found out that the strategic goal of reaching one 
single set of global accounting standards through the project of convergence 
carried out by the most influential Boards – the International Accounting 
Standards Board located in London with second headquarters in Tokyo, and the 
U.S. Financial Accounting Standards Board, has not yet been achieved. It is 
appropriate to emphasize that the realisation of the project began as a result of 
the agreement reached in September 2002, Norwalk. However, it is increasingly 
recognized that the era of convergence probably is coming to an end. Prominent 
scholars argue that the strategic goal turned out to be neither practical nor 
achievable in the foreseeable future. 

For the time being the authorized American institutions do not intend to 
completely adopt the International Financial Reporting Standards as issued by 
the IASB into the U.S. financial reporting system. It seems as though, the 
authoritative organizations in the United States attempt to continue keeping in line 
with the specifics of the U.S. business environment. It is assumed that the Securities 
and Exchange Commission will never perhaps risk causing a political storm by 
yielding the control over its accounting to an institution outside the USA. 

In my view, an essential reason that causes inconveniences in the 
implementation of the IASB’s standards globally is that the accounting 
principles and standards interact in different ways with national laws, social 
and ethic codes, domestic fiscal rules, and this process is unavoidable. However, 
in each state and jurisdiction the interaction has its characteristics and 
specifics. Complications may arise out of the local tradition, culture and 
historical continuity in performing accounting as a practice as well as the legal 
doctrine and the degree of their interrelation. No less important are the essence 
and peculiarities of the national legal and accounting system, the extent of 
cultural impacts on the contemporary development of accounting and the 

                                                           
1 Associate Professor Dr Hristina Oreshkova, University of National and World Economy, 
Sofia, Bulgaria, Faculty of Finance and Accounting, email: hristina_oreshkova@abv.bg 



Сборник с доклади 219 

218 

THE DEBATE ON THE FUTURE OF THE 
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING 
STANDARDS IN THE UNITED STATES:  
CRITIQUE AND CONSIDERATIONS1 

 
assoc. professor Hristina Oreshkova, Ph.D. 

 
Abstract: In the present article a subject matter that has attracted great 

interest over the recent decades is analyzed. The critical question of the 
likelihood of incorporating the International Financial Reporting Standards into 
the financial reporting system of the United States has raised a lot of debates. 
The problem has been the focus of profound deliberations among both scientific 
and professional community. 

Our long-lasting research found out that the strategic goal of reaching one 
single set of global accounting standards through the project of convergence 
carried out by the most influential Boards – the International Accounting 
Standards Board located in London with second headquarters in Tokyo, and the 
U.S. Financial Accounting Standards Board, has not yet been achieved. It is 
appropriate to emphasize that the realisation of the project began as a result of 
the agreement reached in September 2002, Norwalk. However, it is increasingly 
recognized that the era of convergence probably is coming to an end. Prominent 
scholars argue that the strategic goal turned out to be neither practical nor 
achievable in the foreseeable future. 

For the time being the authorized American institutions do not intend to 
completely adopt the International Financial Reporting Standards as issued by 
the IASB into the U.S. financial reporting system. It seems as though, the 
authoritative organizations in the United States attempt to continue keeping in line 
with the specifics of the U.S. business environment. It is assumed that the Securities 
and Exchange Commission will never perhaps risk causing a political storm by 
yielding the control over its accounting to an institution outside the USA. 

In my view, an essential reason that causes inconveniences in the 
implementation of the IASB’s standards globally is that the accounting 
principles and standards interact in different ways with national laws, social 
and ethic codes, domestic fiscal rules, and this process is unavoidable. However, 
in each state and jurisdiction the interaction has its characteristics and 
specifics. Complications may arise out of the local tradition, culture and 
historical continuity in performing accounting as a practice as well as the legal 
doctrine and the degree of their interrelation. No less important are the essence 
and peculiarities of the national legal and accounting system, the extent of 
cultural impacts on the contemporary development of accounting and the 

                                                           
1 Associate Professor Dr Hristina Oreshkova, University of National and World Economy, 
Sofia, Bulgaria, Faculty of Finance and Accounting, email: hristina_oreshkova@abv.bg 
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INTRODUCTION 
The International Accounting Standards also known as the International 

Financial Reporting Standards developed by the International Accounting 
Standards Board’s members throughout decades of robust effort have achieved 
worldwide acceptance. Nevertheless, it is symptomatic that the United States, 
the state with the largest capital markets in the world, remains indifferent to the 
enthusiasm of other states and jurisdictions or at least not inspired by the idea of 
fully incorporating the International Accounting Standards into the U.S. 
financial reporting system, despite the recognition of IFRS on all continents. 

At international conferences and symposia, organized by the principal 
standard setters, it has been many times announced that the strategic goal is to 
achieve one single set of high-quality, globally accepted standards for financial 
reporting. In 2002 the Memorandum of Understanding was endorsed by the most 
influential boards setting accounting standards. The International Accounting 
Standards Board and the U.S. Financial Accounting Standards Board 
acknowledged their commitment to the development of high-quality, compatible 
standards that could be used for both domestic and cross-border financial 
reporting. Subsequently, the Norwalk agreement has been updated, 2006 and 
2008. Nevertheless, the goal has always been to bring the two sets of accounting 
standards closer. The joint project between the Boards has been repeatedly 
supported by leading groups such as G-20 and their support was perceived as an 
essential step towards progress in convergence. 

An important step was taken by the United States in November 2007. The 
Securities and Exchange Commission (SEC) decided to abandon the 
requirement of adjusting the financial statements prepared by foreign companies 
under the use of the International Accounting Standards as a normative base. In 
2007 the SEC allowed foreign companies registered in the US to prepare their 
financial statements under IFRS without reconciliation according to U.S. GAAP. 

A year later the SEC floated the idea of adopting the IFRS as the primary 
financial reporting regime for U.S. companies. The financial crisis that evolved 
in 2008 shocked the global economy. The International Accounting Standards 
Board and the Financial Accounting Standards Board continued to work on 
different projects of convergence. However, it was evident that during the crisis 
the interest of the United States in IFRS had significantly waned. 
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WHAT IS THE STATUS QUO AFTER DECADES OF JOINT WORK 
TOWARDS CONVERGENCE? 
In 2012 the SEC under the leadership of Mary Schapiro released the long-

awaited report on IFRS describing the challenges arising out of the possible 
complete adoption of IFRS in the United States rather than providing expected 
recommendations on the matter of whether the International Accounting 
Standards should be used for domestic companies. For the time being, there is 
neither concrete indication nor solid evidence as to when the process of 
convergence between the International Financial Reporting Standards (IFRS) 
and the U.S. Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) will come to 
pass, if ever. Mary Jo White, the SEC Chair since 2013, as a robust proponent of 
convergence appointed James Schnurr as her chief accountant, who pointed out 
several times during his 18-month tenure that he was working on an IFRS rule 
proposal, but the effort went nowhere. In 2016 White issued a statement calling 
for her successor under the administration of President Trump to continue to 
pursue efforts towards further close alignment of U.S. GAAP and IFRS. 
„Although U.S. GAAP continue to serve well the interests of investors and other 
stakeholders, it does not diminish the need – in the United States and abroad – to 
continue to work hard to support the development of high-quality, globally 
accepted accounting standards―, advised White. At the beginning of his tenure, 
White’s successor Clayton focused on learning about all aspects of the SEC’s 
work and seemed not to have made up his mind about IFRS. However, at a 
conference on SEC developments, hosted by the AICPA, Clayton indicated that 
there will be no movement on IFRS for U.S. public companies under his 
leadership. 

The recent developments provide the impression that the combined projects 
of the IASB and FASB seem to be completed or are near completion. Therefore, 
the pursued convergence has not yet been achieved in reality. Most probably the 
complete switch to IFRS will never happen in the foreseeable future. Jay 
Clayton, the SEC Chairman, has announced that for him a consideration to 
require or allow U.S. public companies to apply IFRS „is not a focus―. The 
evident lack of interest strongly contrasts with the high priority placed on IFRS 
by the former SEC Chair Mary Jo White. 

 
CONSIDERATIONS ON THE PROBLEM OF ADOPTING IFRS AS 
GLOBAL STANDARDS 
During heated debates focused on the essence of the major reasons for the 

last global economic crisis, opinions have arisen that the introduction of the 
Euro as well as the adoption of the International Financial Reporting Standards 
in the European Union and other countries have been encouraged by 
inspirational rhetoric and forecasts about gains from uniformity. Our viewpoint 
is that nowadays the process of unification is unavoidable because it is a 
prerequisite for achieving a meaningful communication between the economic 
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agents by means of exchanging comparable information. For that reason it can 
be argued that the combined efforts towards achieving uniformity are objectively 
necessary. On the other hand, it should be underlined that the introduction and 
application of a uniform procedure or rule in economies and societies, formed in 
the course of centuries under the influence of various in essence factors 
(historical, legal, political, institutional, cultural, psychological, divergent factors 
of natural environment and other dissimilarities even contrasts) cannot generate 
equal or uniform results. There exists also the risk and the probability for the 
effective supervision and control over the process of creating rules for global use 
to become impossible and not sufficiently balanced with so many contributors. It 
seems to be a little rash to consider defeat. In the view of eminent academicians 
from the United Kingdom and the United States1 the defeat stemming from non-
recognition of risks, potentially existing dangers concealed behind uniformity, 
and the absence of risk management due to this as well as the strict adhering to 
approaches, models and principles has driven the European Monetary Union to 
the brink of a critical abyss. Although these opinions and assessments seem to be 
a little extreme, they are far from being accidental. Similar to the above, risks 
can be expected as a result of the long-term efforts of the International 
Accounting Standards Board, the accountancy profession and the regulatory 
institutions’ activities aimed at endorsing the international financial reporting 
standards as standards for global use. It is admitted that the two boards, IASB 
and U.S. FASB, ever since 2002 have been expending considerable resources 
trying to reach an agreement about common accounting standards. Regardless of 
the ongoing efforts, it is underlined that IFRS are not approved by the 
Commission (SEC) for complete adoption in the USA. It is commonly assumed 
that the Commission will never perhaps risk triggering the political storm by 
yielding the control on its accounting to an institution outside the USA (non-U.S. 
organization). „We can learn from the euro debacle and assess not only if the 
vision of one set of global accounting standards is achievable but also if it is 
desirable2.“ 

The financial world in Europe, America and elsewhere expected (2012) the 
decision of the USA, which the Chairman of the Institute of Chartered 
Accountants of Scotland (since April 2012) defined as being of key priority for 
the future of the International Accounting Standards not only because it would 
influence states with powerful economies like Japan, China and India. 
According to Tweedie these states cannot adopt IFRS, if the USA does not 
accept them. Tweedie admitted that he is afraid of inconsistencies and 
fragmentation in the application of the International Accounting Standards, if the 
USA does not get on board. In January 2012 the Chairman of the Board Hans 

                                                           
1 Fearnley, S. and Shyam Sunder James L. Frank. (2012). ―Global Accounting Rules – An 
Unfeasible Aim―, Financial Times, June 4th. 
2 Ibidem. 
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Hoogervorst in a speech in Moscow forecasted that the SEC would probably 
adopt IFRS for U.S. issuers. Hoogervorst made it clear that both he and Leslie 
F. Seidman, the Chairman of FASB, continue to sustain their consensus that the 
continuance of the current process of carrying out the convergence along 
separate projects is not an acceptable way for the future. The IFRS pose very 
practical challenges to the Commission, Hoogervorst admitted. This is not an 
easy decision to take, he adds, since U.S. authorities have been working for 
many decades now and the US have already developed and designed a complex 
set of financial accounting standards, thus the apprehensions relating to the 
transition must be considered and assessed carefully. Hoogervorst recognized 
that these challenges are real, but his comments regarding the Commission in 
relation to the IFRS and the expected decision remained optimistic. 

 
SUBSTANTIAL THEMES RAISED IN THE SEC STAFF’S ANALYSIS 
The substantial matters that emerged from the SEC Staff’s analysis1 concern: 
 The development of the IFRS 
It is acknowledged that since its inception, the IASB has made significant 

progress in developing a comprehensive set of accounting standards perceived 
by the significant part of the global professional community as standards of 
high-quality. The progress that has been made over the years related to the 
FASB’s and IASB’s activities and projects of convergence is highly appreciated. 
The IASB, in concert with the FASB, improved the standards related to the 
projects of convergence focused on the subject matters of revenues, leases and 
other issues. However, it is admitted that both U.S. GAAP and IFRS contain 
areas that are underdeveloped and the major perception among U.S. constituents 
is that the „gap― under IFRS is greater, as regards accounting for extractive 
industries, insurance and rate-regulated industries. It is recognized in 
comparison with the U.S. GAAP that they also contain areas for which guidance 
is in need of continued development, e.g., the accounting for government grants 
and other issues. 

 The process of interpretation 
The IFRS Interpretations Committee is the interpretative body of the IASB, 

whose mandate is to review on a timely basis predominant widespread 
accounting issues that have arisen within the background of the current IFRS 
and to provide authoritative guidance. The governing body of the IASB, the 
IFRS Foundation, has implemented changes that may support in addressing this 
concern, but the changes were only recently implemented, and it was unknown 
at that point whether they would be effective. The Staff’s opinion is that the 

                                                           
1 Work Plan for the Consideration of Incorporating International Financial Reporting 
Standards into the Financial Reporting System for U.S. Issuers Final Staff Report, 13th July, 
2012, p.5 and the following. 
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IFRS Interpretations Committee should do more to address application issues on 
a timely basis in order to reduce diversity in practice in the application of IFRS. 

 The IASB’s collaboration with national standard setters 
The IASB acknowledges that it needs to understand different domestic 

reporting and regulatory frameworks and that it should consider relying more on 
national standard setters, e.g. on assistance in areas where they have expertise, 
outreach activities, identifying diversity in practice and post-implementation 
reviews. The IASB was in process of developing a plan to formalise its 
relationships with national standard setters contemplating its future agenda. 

 The application and enforcement globally 
Although the financial statements largely appeared to comply with IFRS, 

according to the SEC Staff analyses there exists diversity in the application of 
IFRS globally. Regulators in various countries and jurisdictions would need to 
work cooperatively to foster consistent application and enforcement. 

 The governance structure of the IASB 
The three-tiered structure of governance of the IFRS Foundation „appears to 

strike a reasonable balance of providing oversight of the IASB, while 
simultaneously recognising and supporting the IASB’s independence,“ (SEC 
Final Stuff Report, 2012). „Mechanisms may be necessary to consider and 
protect the U.S. capital market, e.g. by allowing the FASB to endorse IFRS in 
the US. „Although the Trustees believe the current governance structure for the 
IASB remains appropriate, the Trustees recommended that the roles and 
responsibilities of each element of the organization’s governance should be 
clearly defined. The vast majority of respondents to the 2011 Public 
Consultation agreed, acknowledging the need for greater clarification and 
definition of the respective roles of the IFRS Foundation, the Monitoring Board, 
and the IASB, so as to remove any confusion and to ensure greater transparency 
(SEC Final Stuff Report, 2012).“ 

 The status of funding 
While there has been progress in developing a funding mechanism for the 

IFRS Foundation the Staff expressed concern about existing funding sources, 
including the reliance on large accounting firms. The opinion is that the funding 
is provided by „businesses, not-for-profits, and governments in fewer than 30 
countries― and that the IFRS Foundation has been unsuccessful in raising 
sufficient funds for the U.S. portion of the budget. 

 The understanding of investors 
Investors do not have „uniform― education on accounting issues. Irrespective 

of any ultimate decision made by the SEC, the Staff plans to explore how 
investors’ engagement and education can be improved. 

The Staff report does not finally include a recommendation nor does it 
provide a glimpse as to what the Commissions’ next steps may be in relation to 
IFRS. The report does indicate that it has not been approved or sanctioned by the 
SEC and does not necessarily reflect its views officially and that its publication 
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„does not imply – and should not be construed to imply – that the Commission 
has made any policy decision as to whether IFRS should be incorporated into 
the financial reporting system for U.S. issuers or how any such incorporation, if 
it were to occur, should be implemented.“ The work plan also „did not set out to 
answer the fundamental question of whether transitioning to IFRS is in the best 
interests of the U.S. securities markets generally and U.S. investors 
specifically.“ 

 
THE PERSPECTIVE OF THE AMERICAN INSTITUTE OF 
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CONCERNING THE 
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSIONS’s EFFORTS TO 
REVIEW THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING 
STANDARDS 
In 2011 AICPA recommended the Commission (SEC) that the U.S. public 

listed companies should be granted the opportunity of adopting and applying 
IFRS, since the Commission was discussing a possible future framework for the 
incorporation of IFRS into the U.S. financial reporting system.1 Barry C. 
Melancon and Paul V. Stahlin pointed out that public companies in the United 
States should be allowed the option of adopting the use of the International 
Financial Reporting Standards as the Commission (SEC) considered a possible 
future framework for incorporating IFRS into the U.S. financial reporting 
system. „Whether or not the SEC decides to incorporate IFRS into the U.S. 
financial reporting system following an endorsement or a convergence approach, 
we believe U.S. issuers should be given the option to adopt IFRS as issued by 
the IASB,― Paul V. Stahlin, AICPA Chairman, and Barry C. Melancon, stated in 
a letter dated August 17 to the SEC. The motives, the main arguments, 
propounded by Stahlin and Melancon were that an adoption option would 
provide a level of consistency in the treatment of U.S. companies and foreign 
private issuers that report under IFRS, which does not exist at that moment, and 
would facilitate the comparison of U.S. companies that opt for (elect) IFRS with 
their non-U.S. competitors that use IFRS. „Furthermore, giving U.S. companies 
an option to adopt IFRS as issued by the IASB would be another important step 
towards achieving the goal of incorporating IFRS into the U.S. financial 
reporting system. Anecdotal evidence suggests that the number of companies 
that would choose such an option would not be such that system-wide readiness 
would become an issue“, Stahlin and Melancon argued.2 The SEC final Staff 

                                                           
1 William, R. (2011). AICPA Recommends SEC Allow Optional Adoption of IFRS by U.S. 
Public Companies, August 17th. 
2 In the letter the AICPA comments the SEC Staff for issuing the staff paper for public 
comment and offers its comments on Commission’s May 26th 2011 SEC Staff Paper, ‘Work 
Plan for the Consideration of Incorporating International Financial Reporting Standards into 
the Financial Reporting System for U.S. Issuers’. Discussing the objective of the endorsement 
approach it supports the goal of a single set of high quality, comprehensive financial reporting 
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report ‘Work Plan for the Consideration of Incorporating IFRS into the 
Financial Reporting System for U.S. Issuers’1 was coming slowly, in vague and 
blurred outlines, and remained „wordless“, with no recommendation neither 
opinion as to whether, when and how the United States can begin the long-
awaited transition to IFRS. 

In 2012 AICPA admired the SEC Staff for its robust efforts to review and 
analyse the IFRS and urged the Commissioners to consider the Staff report with 
expediency because the world’s capital markets know no borders. „The 
participants in those markets need high-quality, transparent and comparable 
financial information to enable them to make sound investment decisions. The 
Institute also recommended the Commissioners to allow U.S. public companies 
the option to adopt IFRS―, Melancon stated (July 13th, 2012).2 

 
THE PERSPECTIVE OF THE FINANCIAL REPORTING COUNCIL, 
THE IFRS FOUNDATION TRUSTEES AND THE CHARTERED 
FINANCIAL ANALYSTS INSTITUTE 
Commenting on the U.S. SEC’s report on incorporating IFRS into the 

financial reporting system for U.S. issuers, Stephen Haddrill, the Chief 
Executive of the Financial Reporting Council (FRC) argued and admitted: „We 
have all followed the SEC’s work on determining whether, when and how to 
move to a system incorporating International Financial Reporting Standards for 
a long time. It is disappointing that transition is not yet clearly recommended. It 
is imperative that this is not allowed to affect the continued development of 
high-quality global standards. Now that the era of convergence is coming to an 
end we urge IASB to make the highest quality of the standards its principal 
objective― (Haddrill’s Statement on the U.S. SEC report on IFRS, July 16th, 
2012). 

Regarding the publication, Michel Prada, the Chairman of the IFRS 
Foundation Trustees, expresses the view: „The report reiterates the many 
challenges that a large economy such as the United States faces when 

                                                                                                                                                         
standards to be used by public companies. ―We believe the standards issued by the IASB are 
best positioned to become those global standards. We, therefore, agreed with the objective 
outlined in the staff paper that a U.S. issuer compliant with U.S. GAAP should also be able to 
represent that it is compliant with IFRS as issued by the IASB― (Stahlin and Melancon, 2011). 
1 On July 13th, 2012 the SEC issued the final staff report ‘Work Plan for the Consideration of 
Incorporating IFRS into the Financial Reporting System for U.S. Issuers’ that marks the 
culmination of the work that the SEC directed to the staff to perform in relation to the work 
plan that the SEC initiated in February 2010. The purpose was to consider specific areas and 
factors that would be relevant to the SEC as to whether, when and how to incorporate IFRS 
into the U.S. financial reporting system. The SEC staff published a number of reports 
providing insights on the progress, observations and findings, pursuant to the work plan, 
summarizing observations and findings into one single document. 
2 AICPA Applauds SEC’s Effort to Review IFRS Urges SEC to Act, July 13th, 2012, available 
at http://www.aicpa.org 
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transitioning to IFRS – challenges that other jurisdictions have successfully 
overcome when completing their own transition to IFRS.―1 Prada considered 
United States was well-placed to achieve a successful transition. „While 
acknowledging the challenges, the analysis conducted by the IFRS Foundation 
Staff shows that there are no insurmountable obstacles for adoption of IFRS by 
the United States―. 

The Trustees replied that they intended to carefully study the report in detail 
and take further steps as necessary. The initial assessment was that many of the 
findings are broadly consistent with the conclusions of the Monitoring Board 
and Trustees’ respective Governance and Strategy Reviews completed earlier in 
2012, already addressed in the work plan for the year. While recognising the 
right of the SEC to determine the method and the timing for incorporation of 
IFRS in the United States, the Trustees expressed regret that the Staff report was 
not accompanied by a recommended action plan for the SEC. Given the 
achievements of the convergence programme inspired by repeated calls of the 
G-20 for global accounting standards, a clear action plan would be welcome, it 
is underlined. For the benefit of both U.S. and international stakeholders, the 
Trustees look forward to the SEC resolving the continued uncertainty regarding 
the US’s commitment to global accounting standards.2 

Hoogervorst indicated that IFRS have already achieved critical mass as 
international standards and with more than two thirds of the G-20 now on board, 
the momentum behind them becoming global accounting standards is 
irreversible. We are confident in our mission to achieve a single set of high-
quality global accounting standards and we continue to work to serve investors 
and other users of IFRS across the world―, Hoogervorst claimed. „We are at a 
pivotal moment for our organisation. The IASB has started working on a new 
agenda. The era of convergence is coming to an end. We are revamping our 
institutional infrastructure to provide for a more inclusive approach to 
international standard setting. This is the right timing to come on board and 
participate in shaping the future of global accounting.“3 

On the 11th August, 2012, the Chartered Financial Analysts Institute 
published a brief summary of issues arising out from the Staff report of the 
United States Securities and Exchange Commission on the possible 
incorporation of IFRS into the U.S. financial reporting system. The summary 
provides a critique against the report, pointing out a number of areas where the 
CFA Institute believes more analysis and evaluation is required. The report, 
entitled „Does the SEC have the will to find a way towards IFRS?―4, resumed 

                                                           
1 Response to US SEC publication of staff report on IFRS, July 15th, 2012, available at the 
website of the IFRS Foundation and the IASB: http://www.ifrs.org 
2  Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 CFA Institute Issue Brief: Final SEC Report on 2010 IFRS Incorporation Work Plan Does 
the SEC Have the Will to Find a Way towards IFRS?, available at www.cfainstitute.org/ethics 
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that the final Staff report is comprehensive and organized around a number of 
key themes, such as the costs and obstacles that issuers would face in making a 
change from U.S. GAAP to IFRS and the degree to which existing U.S. GAAP 
is entrenched in the U.S. regulatory regimes. 

However, the report opines that „observations on investor preparedness, 
regulatory impact, issuer impacts, and human capital readiness offer 
commentary on the current state of affairs which, in our view, will evolve once a 
decision to adopt IFRS is made―.1 The report later concludes that in the CFA 
Institute’s view „readers of the Final Report are left with data and observations 
but without an indication of how they will be weighed and evaluated―2. The 
report laments the lack of analysis of whether IFRS is „so sufficiently flawed― as 
not to be of interest to investors, what exact modifications to IFRS would be 
needed to incorporate it into the U.S. reporting regime, and whether issues of 
lack of comparability in IFRS is a greater obstacle than exists with multiple 
accounting languages. 

The report outlines a number of analytical and evaluative issues that the SEC 
Staff report does not answer the questions: which of the dimensions of the SEC 
IFRS Work Plan are most critical to a recommendation; which, if any, of the 
challenges are considered to be insurmountable and why; what, if any, actions 
can or should be taken and by whom to address the challenges or obstacles, and 
over what time period; to what degree should ‘regulatory capture’ of U.S. GAAP 
serve as an obstacle or deterrent to adopting accounting standards, which are 
meant to serve investors rather than regulators etc. The observation the report 
concludes with is that: Requiring most immediate attention, the Final Report 
leaves stakeholders wondering: What will the SEC’s next steps be? Will there be 
a recommendation and what might its timing be? „We believe it is imperative 
for the SEC to define the way forward, as failure to act or provide clear direction 
is, in substance, a decision not to incorporate IFRS. Rather than continued 
evaluation and delay, we believe investors would prefer the SEC to provide a 
path forward with an affirmative or negative decision.―3 

In October 2012 the IFRS Foundation released a thorough response to the 
SEC’s exhaustive report on IFRS, providing their analysis. The SEC’s report 
outlined and expressed concerns, some of which focused on the process of 
funding of the International Accounting Standards Board (IASB), on the issue of 
the timeliness of responses to widespread accounting problems by the IFRS 
Interpretations Committee and others. The SEC Staff raised concerns about the 
IFRS Foundation’s reliance on funding from the large public accounting firms, 
and argued that fewer than 30 nations contribute to financing of the IFRS 
Foundation. In addition, the SEC contended, that the IFRS Foundation’s 

                                                           
1 Ibidem. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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Trustees had been unsuccessful obtaining the funding for the portion of the 
foundation’s budget allocated to the United States. The SEC also said U.S. 
sources are providing „in-kind― funding such as the FASB Staff efforts on U.S. 
GAAP-IFRS convergence projects. 

The IFRS Foundation maintains that some of those problems are being 
addressed in the current initiatives and also contested the SEC’s arguments 
regarding funding, stating that the United States’ contributions are lacking in 
proportion to the size of its economy and its number of the representatives in the 
IFRS Foundation bodies. What’s unclear is whether the IFRS Foundation report 
will make a difference in the SEC’s ultimate decision on whether to allow or 
mandate U.S. public companies to use IFRS for financial reporting. 

The report comes a day after AICPA President and CEO Barry Melancon, 
during a speech to AICPA Governing Council, warned that the United States 
could face consequences for not pushing steadily forward on convergence and 
not adopting IFRS. The issue of IFRS adoption in the United States remains in 
the hands of SEC commissioners with no known timetable in an uncertain 
political landscape – he added. 

The IFRS Foundation responded in its report that: 
 The SEC analysis overlooked the fact that the biggest contributor to the 

budget of IFRS Foundation is the European Commission, which represents 27 
member states. It is stated and specified that when royalty payments and some 
voluntary funding arrangements are considered, 69 countries provide financial 
support for the IFRS Foundation. 

 FASB’s work should not be factored into the U.S. contribution because the 
programme of convergence is a joint process with efforts, resources, and 
benefits shared by FASB and the IASB. 

 The lack of a publicly sponsored funding arrangement in the United States 
means that it is not contributing a proportionate amount to the IFRS 
Foundation’s budget. A proportionate U.S. contribution based on GDP would 
amount to just over £4 million ($6.4 million) in 2012, while £1.3 million ($2.1 
million) is expected to be collected. 

 While 20% to 25% of the seats on the IFRS Foundation’s bodies are held 
by U.S. representatives, U.S. contributions make up less than 10% of the total 
country contributions to the Foundation’s budget. „Ultimately the lack of public 
funding in the U.S. can only be resolved by the U.S. authorities themselves, 
directly or indirectly,― the IFRS Foundation Staff wrote. Funding may be the 
biggest obstacle for IFRS adoption for U.S. public companies, because of the 
fact that the SEC cannot act as a fundraiser for a private organization, and 
payment to the IASB could be viewed as a foreign subsidy. 

It is important to emphasize that the IFRS Foundation also pointed out: 
 The IFRS Interpretations Committee has implemented changes that will 

make it more effective; however the SEC had expressed concerns about the 
committee’s failure to address issues on a timely basis. 
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 The IASB has begun preparatory work to establish an Accounting 
Standards Forum comprising national standard setters and other regional bodies 
to provide feedback. The SEC had recommended that the IASB should extend 
its involvement with national standard setters. 

 It may be expected that costs of transition to IFRS for U.S. preparers should 
be reduced compared to other countries because the activities on the 
convergence have reduced differences in standards. 

The IFRS Foundation report included an appendix describing a review of 
research on the benefits of IFRS adoption, noting that the SEC Staff report did 
not analyze the benefits of IFRS enforcement in the United States. The reason is 
that those benefits could not simply be projected onto the United States because 
they already have high-quality accounting standards that are understood 
globally. Nonetheless, it is pointed in the report that, in many ways, the United 
States is better prepared than other jurisdictions to consider the adoption of 
IFRS. „While the size of the U.S. economy relative to other jurisdictions 
presents significant challenges in transition that are unique to the U.S.,“ the 
report assumed, „the experience of other countries suggests that many of the 
challenges can be overcome with the appropriate political will to make a 
commitment to the mission of a single set of global standards.“1 In the debate on 
the adoption of IFRS in the United States Professor Jermakowicz has predicted 
that the SEC eventually will require U.S. public companies to use IFRS to file 
their financial statements. „The US has to mandate IFRS because the US would 
become isolated internationally [without it],“ Jermakowicz believed and argued 
into that. „The US could not remain out of a global system forever.“2 Inside, 
Robert Herz took a look at how Canada met the challenges when it adopted 
IFRS and assumed discussing the problem that the experiences of U.S. neighbor 
to the north could provide valuable insights into a potential path forward.3 

 
THE ESSENCE OF THE PROBLEM OR THE PROBLEMS 
 Nonexistence of political willingness: probably the dominant factor 
A well-reasoned opinion exists prevailing over other perspectives. The 

insight is that the difficulties primarily arise out of politics. Over the recent 
decades it became obvious that there is vigorous unwillingness to give up the 
standard-setting authority regarding the U.S. GAAP over domestic issuers to an 
international body. It seems as though the SEC perceives IFRS as standards 
lacking in consistent application, as standards leaving too much leeway for 
subjective judgements and interpretations and as underdeveloped in many areas 

                                                           
1 Tysiac, K. (2012). IFRS Foundation report says SEC’s concerns can be overcome, Journal of 
Accountancy, October 23rd. 
2 Jermakowicz, Eva K. Statement of Eva K. Jermakowicz on IFRS adoption in the U.S. 
3 Robert, H. (2012). ―For an Example of a Successful Transition to IFRS, Look North―, 
Compliance Week, October 30th. 
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in comparison to the U.S. GAAP that contain detailed and accepted guidance as 
well as established practices to protect the US investors predominantly. 
Furthermore, the SEC stated that investors do not believe in compromising the 
high-quality standards of accounting for the sake of uniformity1. Judging by that 
statement itself, it seems as though the political will is lacking on the side of the 
SEC and FASB to truly find a way to converge the IFRS and GAAP. The SEC 
has time and expressed the view that a single set of international accounting 
standards should be developed and accepted by everybody. In fact, in the SEC’s 
Strategic Plan for fiscal years from 2014 to 2018 it was declared that „SEC will 
continue to promote the establishment of high-quality accounting standards to 
meet the needs of the investors.― 

 Concern due to the possible loss of control over the standard setting 
process 

It seems as though the ultimate concern is about the loss of control. It can be 
supposed that the prospect of giving up the authority and control over the 
standard setting process and standards in the United States, which to be enforced 
within their country, must be perceived as daunting. The comments received and 
put forth by the SEC Staff reveal that it is important for the U.S that the FASB 
retain a role in the standard setting process so that U.S interests are taken into 
account (IFRS Staff, 2012). 

As stated in the SEC’s report „In order to fulfil the SEC’s mission of 
protecting investors, maintaining fair, orderly and efficient capital markets, and 
facilitating capital formation in the United States, the Staff believes it will be 
important for the United States to continue to have an active role in the 
international accounting arena to assist in the development and promotion of 
high-quality, globally accepted accounting standards; to be proactive in 
identifying new and emerging financial reporting issues; and to ensure that U.S 
interests are suitably addressed in the development of those standards― they go 
on further to say „ (pp. 84-85) … the IASB may be incentivized to take U.S. 
perspectives into greater consideration during the standard-drafting process – 
resulting in standards that meet the needs of U.S. constituents without the need 
for modification during an endorsement process, thus decreasing the likelihood 
of differences― (IFRS Staff, 2012). In the light of these statements it can be 

                                                           
1 There exists the well-reasoned opinion that ―until the IASB’s standards reach – in the eyes of 
the SEC and the hypothetical ―US investor― – the high level established for them by the US, it 
is not likely that the SEC and FASB would concede their standard-setting authority to the 
IASB. Moreover, the same report goes on to state that ―further, investors noted that the FASB, 
in acting as an endorser, could serve an important role, ensuring that any standard incorporated 
into the US financial reporting system is of sufficient quality so as to maintain or improve on 
the financial reporting system.― This means that even in the relatively distant future, when (if?) 
IFRS are finally adopted for US issuers, those standards still will be reviewed (and possibly, 
altered?) in the course of the FASB endorsement, in the name of the specific needs of the 
American investor.― (Bogopolsky, Alex, 2015, Does IFRS Have a Future in the US?) 
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supposed that the US known for their dominance in the arena of the world 
markets is afraid of losing their voice in the process of setting and enforcement 
of accounting standards. 

Another concern raised by the SEC Staff regards the matter of IASB’s 
independence with regard to the problem of how the Board receives funding and 
how the Board interacts with national standard setters. The major concern stated 
by the SEC is that the majority of the funding received by the IASB is from the 
large accounting firms (IFRS Staff, 2012). It is requested by the Financial 
Accounting Foundation (FAF) that the IASB should introduce methods of stable 
funding and staffing levels as to remain an independent high-quality standard 
setter (Deegan, 2014). In the SEC report to the IFRS Foundation it is stated that 
only 69 countries contribute funding, which equates to only 58% of the total 
countries that have adopted these global standards. They also state continued 
reliance on funding from the largest accounting firms will continue to cause 
concerns about the adequacy and independence of the IASB’s funding model― 
(IFRS Staff, 2012). Apart from the concerns around funding, there is also the 
issue of the relationship between the IASB and the EU. When in 2002 the EU 
agreed to have all companies comply with IFRS they established a process 
whereby each new IFRS would need to be separately endorsed by the EU before 
becoming mandatory (Deegan, 2014). This leads to the question of 
enforceability, if each country that adopts IFRS starts to only adopt those they 
endorse. The SEC did note in its report that it is important for the IASB to 
achieve a greater and more consistent enforcement and that the IASB needs to 
ensure that they are creating standards that themselves lend to enforcement. 
Scott A. Taub, U.S. citizen, who has served as a member of the IFRIC for six 
years, believes that the major concern for adopting IFRS by the United States is 
the relationship between the IASB and the European union (EU), to some extent 
warranted as the EU is the largest user of IFRS and the best way this relationship 
to change would be for the US to adopt IFRS, which would give IASB another 
large constituent base (Taub, 2014). 

 The priorities of the U.S. Financial Accounting Standards Board 
The FASB continues to work solitary on many „not-converged― issues, i.e., 

not on the basis of joint projects or consultations with the IASB, and regularly 
releases new technical guidance that sometimes diverge from IFRS rules. The 
topics of the completed projects on the FASB website, for example, in July and 
August 2015, reveal that almost all of them address relatively narrow, specific 
issues and the corresponding changes were not introduced by the IASB.1 

                                                           
1 U.S. GAAP standards exist, none of which has an IFRS equivalent as for example: 
Application of the Normal Purchases and Normal Sales Scope Exception to Certain Electricity 
Contracts within Nodal Energy Markets; Employee Benefit Plan Simplifications; Disclosures 
for Investments in Certain Entities That Calculate Net Asset Value per Share (or Its 
Equivalent); and Effects on Historical Earnings per Unit of Master Limited Partnership 
Dropdown Transactions. New, however small technical differences along with the ―old― ones 
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Moreover, even the common technical projects, officially regarded as 
„convergence projects― yielded or are expected to yield diverging guidance. 
Examples are the recently reached by the Boards different decisions on 
clarifications and interpretative guidance to their respective revenue recognition 
standards, the detailed accounting rules resulting from leases, the projects 
regarding the issue of the financial instruments – credit losses. The parallel 
insurance projects have also not led to convergence in that important area of 
reporting. 

Additionally, the Financial Accounting Standards Board, the Financial 
Accounting Foundation (FAF) and the Governmental Accounting Standards 
Board (GASB) have developed (2015) a Strategic Plan to articulate the long-
range vision, mission and strategic goals of each of the groups and the 
organization collectively. The plan represents an evolution and a refinement of 
previous plans and mission statements developed by the groups. The strategic 
plan of the FASB, the FAF and the GASB establishes four strategic goals to help 
us fulfill our collective mission: practicing and promoting continued excellence 
in standard setting; demonstrating a commitment to leadership in standard 
setting; building and maintaining trust with stakeholders; promoting public 
discourse on current and future financial reporting issues; It is indicated in the 
Document that: „The FASB also will participate actively in the development of 
IFRS, providing input on projects of the International Accounting Standards 
Board (IASB) through the IASB’s Accounting Standards Advisory Forum and 
through other means. The FASB will contribute to the development of IFRS by 
sharing views based on its past experience or developed through the FASB’s due 
process, stakeholder outreach, analysis, and deliberations. The FASB believes 
that its efforts to improve GAAP benefit from the international perspectives 
gained through its interactions with the IASB.― 

 The specifics of the business environment in the United States 
The business environment in the US has controversial and highly litigious 

profile. Accountants and auditors are frequently blamed before anybody else 
even sued, alone or along with the company’s executives, for problems 
concerning an investor or a creditor that are even indirectly related to reporting, 
regardless of whether a fault of an accountant, fraudulent practices of the 
management or anything else is identified. Such economic environment 
predetermines high professional liability for both accountants and auditors. It is 
comprehensible and justifiable accountants to demand a highly elaborate set of 
very specific rules rather than „general principles― that „merely― declare 
neutrality and faithful representation, leaving a lot to the discretion and 
judgment of preparers. Undoubtedly, the professional judgment is necessary and 

                                                                                                                                                         
and those not eliminated in the course of the convergence projects, such as the goodwill 
calculation options, for example, keep building and expanding a body of diverging technical 
guidance, which clearly does not facilitate the process of convergence or harmonization of 
U.S. GAAP and IFRS from a technical standpoint. 
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very specific rules rather than „general principles― that „merely― declare 
neutrality and faithful representation, leaving a lot to the discretion and 
judgment of preparers. Undoubtedly, the professional judgment is necessary and 

                                                                                                                                                         
and those not eliminated in the course of the convergence projects, such as the goodwill 
calculation options, for example, keep building and expanding a body of diverging technical 
guidance, which clearly does not facilitate the process of convergence or harmonization of 
U.S. GAAP and IFRS from a technical standpoint. 
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even critical for a high-quality reporting process, it should be admitted that in 
the economic reality, opinions and ranges of estimates are differing to an extent 
of being even conflicting, and in addition to the leeway of maneuver may serve 
other interests. Therefore, the FASB will keep generating very specific reporting 
rules, which, unlike IFRS, address narrow reporting issues and business 
situations, thus creating potentially more and more differences with IFRS. It 
looks like the conflict between the „principles― of IFRS and the „rules― of  U.S. 
GAAP as perceived by many specialists, not very fairly according others, is far 
from over yet. 

 Specific concerns by specific industries 
IFRS are less voluminous than U.S. GAAP in part because IFRS contain little 

industry-specific guidance and many professionals had certain concerns about 
how IFRS would impact their particular industry. For example, specific concerns 
were raised about provisions of IAS 41 Agriculture, guidance for regulated 
industries and the need for completion of the joint project on the accounting for 
insurance contracts. Companies that use LIFO (last in, first out inventory 
accounting method) were concerned about the elimination of LIFO that would 
be required on a move to IFRS. Acceleration of income taxes would be 
substantial for many companies on such a move. 

 Concern that benefits of adoption do not outweigh costs 
The most common criticism of the roadmap are focused on the potential cost 

of adoption and the belief that a more measured convergence process was the 
best option. The financial crisis was often alluded to as a deterrent to mandating 
adoption soon. More than a few commentators mentioned that in the U. S. 
economy it is not the time to increase the cost of doing business and the concern 
that benefits of adoption do not outweigh costs. 

 
CONCLUSION 
In the Strategic Plan of the Securities and Exchange Commission (SEC) 

designed for fiscal years 2014 to 2018 it is underlined that due to the 
increasingly globalizing nature of the capital markets, the Commission will 
continue to take actions to promote higher quality financial reporting worldwide 
in order to meet the investors’ needs and, among other things, will consider 
whether a single set of high-quality global accounting standards is achievable. 

The IFRS adoption in the United States would mean that the U.S. accountants 
would have to learn a new language and would have be acquainted with system 
of new rules as would many of the accountants at the foreign subsidiaries. As 
regards the educators and students, they will have to be acquainted with four 
bases of financial reporting: U.S. GAAP, U.S. GAAP for non-public companies, 
IFRS and IFRS for SMEs, and these bases do not include all of the fiscal rules 
that must be learned. However, for the time being, the expected switch never 
happened. Nowadays, Jay Clayton, the Chairman of the Securities and Exchange 
Commission, has announced that a consideration to require or allow U.S. public 
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companies to use IFRS is „not a focus― for him. The obvious lack of interest 
strongly contrasts with the high priority of the former Chair Mary Jo White. It 
seems as though the Securities and Exchange Commission and the Financial 
Accounting Standards Board have been hesitant to relinquish control over the 
accounting rules and to adopt more principles-based approach and system of 
rules under IFRS compared to the existing U.S. GAAP. 

The picture is saturated with eclecticism or heterogeneity. Heterogeneity, that 
arises out of clash between traditions, influences and impacts (historical, 
juridical, political, cultural, institutional etc.), between motives and arguments 
underlying the different forecasts and estimates regarding potentially existing 
risks and potential costs and benefits. 
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КЛЮЧОВИ СЧЕТОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННИ 
ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ЗАДГРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ В СЪВРЕМЕННИТЕ 
УСЛОВИЯ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

 
доц. д-р Диана Петрова 

 
Резюме: В доклада са разгледани характерните особености на проце-

сите на планиране, контрол и анализ на задграничните дейности на ком-
паниите и произтичащите от тях специфични изисквания към счетовод-
ната информация в съвременните условия на глобализация. Систематизи-
рани са ключовите проблеми, свързани със счетоводно-информационното 
осигуряване на управлението на задграничните дейности и са представе-
ни възможни подходи за решаването им. Специално внимание е обърнато 
на проблемите, възникващи в резултат на измененията на обменните 
курсове и прилагането на международното трансферно ценообразуване 
при осъществяване на дейността. 

Ключови думи: счетоводна информация, управление, задгранични дей-
ности. 

JEL M 41 
 
Увод 
Бързото развитие на глобализационните процеси през последните годи-

ни доведе до нарастване на броя на чуждестранните компании, които ин-
вестират и работят в страната ни чрез свои задгранични поделения. Техни-
те дейности са разнообразни и като участници в стопанския живот у нас те 
оперират в качеството им на доставчици, клиенти, работодатели, конку-
ренти и др. Присъствието им непрекъснато се разширява и засяга дейност-
та на все повече предприятия и организации, както и живота на почти все-
ки човек. Все по-големи са възможностите за успешна професионална реа-
лизация на български специалисти като счетоводни, управленски и др. 
кадри на различни йерархични равнища в управленската организационна 
структура на такива компании. Същевременно днешната икономическа ре-
алност създава предпоставки за активно участие на български компании в 
процесите на глобализация на стопанската дейност не само чрез традици-
онните форми на външна търговия, но и чрез разкриване на  задгранични 
поделения в други страни. За да  развиват успешно задграничните си дей-
ности в свръхконкурентната, високорискова и динамично променяща се 
глобална бизнес среда, тези компании трябва да си осигурят висока  степен 
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на гъвкавост и ефективност на управлението. Един от  най-важните факто-
ри за повишаване на ефективността на управлението в тези условия е усъ-
вършенстването на счетоводно-информационното му осигуряване и въз-
можно най-рационалното използване на счетоводната информация. Всичко 
посочено дотук показва особената актуалност и значимост на въпросите, 
свързани със счетоводно-информационното осигуряване на управлението 
на задграничните дейности в съвременните условия на глобализация и 
обосновава необходимостта от задълбоченото им изследване. 

Изследването на ключовите счетоводно-информационни проблеми при 
управлението на задграничните дейности на компаниите в настоящия док-
лад ще бъде в следните основни аспекти: 

 проблеми, обусловени от характерните особености на процесите на 
планиране, контрол и анализ на задграничните дейности и свързаните с тях 
специфични изисквания по отношение на счетоводната информация; 

 проблеми, възникващи в резултат на измененията на обменните кур-
сове и необходимостта от отразяване на ефектите от тях за целите на уп-
равлението на задграничните дейности; 

 проблеми, произтичащи от прилагането на международното транс-
ферно ценообразуване при осъществяването на задграничните дейности. 

Разглеждането на проблематиката в доклада се базира на прилагането на 
системния подход. В методологията на изследването се включват още ме-
тодите наблюдение, сравнение, аналогия, анализ и синтез и др.  

 
1. Ключови проблеми, обусловени от характерните особености на 
процесите на планиране, контрол и анализ на задграничните дейности 
Специфичните характеристики на управлението на задграничните дей-

ности пораждат специфика при организирането на счетоводните информа-
ционни процеси и използването на счетоводната информация за вземане на 
управленски решения. Важна характерна особеност на компаниите, осъ-
ществяващи задграничната си дейност чрез свои поделения, разположени в 
различни страни по света, е осигуряването на система за управление, ха-
рактеризираща се с определена йерархичност и позволяваща разработване 
на обща стратегия и съгласувана политика на компанията. Типично за тях е 
и съществуването на разнообразни връзки и взаимоотношения между от-
делните структурни звена в рамките на компанията, които правят възмож-
но функционирането й като единно цяло. Прилагането на системния под-
ход при представянето на такава компания позволява тя да се разгледа като 
система, включваща един координиращ център – предприятие майка и зад-
гранични поделения – дъщерни предприятия, в рамките на която протичат 
множество разнообразни производствени, технологични, търговски, орга-
низационно-управленски, информационни и други връзки и се извършват 
разнообразни операции. В съответствие с този подход счетоводната ин-
формационна система на компанията се приема като единно цяло, чиито 
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система, включваща един координиращ център – предприятие майка и зад-
гранични поделения – дъщерни предприятия, в рамките на която протичат 
множество разнообразни производствени, технологични, търговски, орга-
низационно-управленски, информационни и други връзки и се извършват 
разнообразни операции. В съответствие с този подход счетоводната ин-
формационна система на компанията се приема като единно цяло, чиито 
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неделими съставни части са счетоводните системи на предприятието майка 
и на поделенията, работещи в отделните държави по света. 

Съществена особеност на управлението на задграничните дейности е 
това, че отделните структурни звена на компанията, действащи в различни 
точки на света, трябва да осигуряват информация, която да бъде предоста-
вяна на съответни по-високи  управленски нива за вземане на окончателни 
решения след анализиране на различните аспекти на проблемните въпроси, 
възникващи  в хода на дейността. Ето защо точното конкретизиране на ин-
формационните изисквания на различните йерархични равнища в рамките 
на управленската организационна структура е от изключителна важност за 
компанията. В съответствие с избраната организационна структура следва 
да се установят изискванията по отношение на осигуряването и предоста-
вянето на информацията, потребна за вземане на решения и за предприе-
мане на необходимите действия в процесите на управление.  

Счетоводната информационна система трябва да осигурява необходи-
мата   информация за планиране, контрол, анализ и координиране в дъл-
госрочен и краткосрочен план на всички задгранични дейности, осъщест-
вявани от компанията в различните страни по света. Спецификата и слож-
ността на тези процеси при управлението на задграничните  дейности про-
изтичат от: сложността на управленската организационна структура на 
компанията и протичащите в нея взаимовръзки и взаимоотношения; меж-
дународно разделение на труда в интернационалните граници на компани-
ята и многообразието на извършваните дейности в световен мащаб; специ-
фиката на обкръжаващата среда, в която работят задграничните поделения 
и  динамичните промени в нея.  

При планирането на задграничните дейности на компанията трябва да 
бъдат отчетени специфичните фактори на обкръжаващата среда. Сред до-
миниращите фактори, оказващи съществено въздействие върху процесите 
на планиране, анализ и контрол са различните национални парични едини-
ци, измененията на обменните курсове между тях, флуктуацията на рав-
нищата на цените, различните нива на лихвените проценти, различията в 
данъчното облагане и др. Те внасят сериозни затруднения при преценява-
нето на оперативните и финансови рискове в различните страни, в които 
действат задграничните поделения на компанията. Според Daniels, 
Radebaugh и Sullivan (2004, с. 586) различията в данъчното облагане по 
света например имат съществено влияние върху решенията на компаниите 
по отношение избора на: „място за инвестиране на капитал; форми за осъ-
ществяване на международни операции (чрез внос, износ, лицензионни 
споразумения, задгранични инвестиции и др.); юридическа форма при раз-
криване на нови поделения; методи за финансиране на поделенията (от 
вътрешни или външни източници, чрез дълг, капиталови вноски  и др.); ме-
тоди за определяне на трансферните цени―. Doupnik и Perera (2015, с. 541) 
считат, че с различията в данъчното облагане е свързано решаването на 
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следните важни въпроси: „1) къде да се разкрие чуждестранно поделение; 
2) каква да бъде юридическата форма на извършваната чуждестранна дей-
ност и 3) как тази дейност да бъде финансирана―. 

Преценките по отношение на поделенията и характеристиките на обк-
ръжаващата ги среда са основа за изготвянето на общия стратегически 
план за цялостната дейност на компанията в световен мащаб. Той трябва да 
отговаря на важното изискване за съгласуваност на целите, което предпо-
лага, че целите, поставяни пред отделните задгранични поделения, следва 
да бъдат съгласувани с общите цели на компанията като цяло. 

От съществена значимост при планирането на задграничните дейности е 
дефинирането  на  критериите и стандартите, които впоследствие да бъдат 
използвани  за оценяване на дейността и фактическото изпълнение  на пла-
новите цели, както и осигуряването на съпоставимост между плановите 
показатели и показателите за фактически осъществената дейност. Това от 
своя страна засяга въпроса за конкретния обхват на информацията, която 
счетоводната информационна система трябва да  предоставя на вземащите 
решения от централното управление и задграничните поделения на компа-
нията, така че плановете да могат да бъдат успешно прилагани, да се конт-
ролира фактическата реализация на заложените планови цели и да се вна-
сят промени при необходмост.  

Ключов проблем, свързан с осигуряването на безпрепятствено протича-
не на процесите на планиране, анализ и контрол на задграничните дейнос-
ти, е счетоводната информационна система да бъде гъвкава и адаптивна 
към информационните потребности едновременно на централното управ-
ление  и на  управлението на отделните поделения. Редица трудности в то-
ва отношение възникват поради различията в прилаганите счетоводни 
практики в различните страни по света, където функционират задгранич-
ните поделения на компанията. Особеностите и различията в действащите 
счетоводни системи в отделните държави, обусловени от икономически, 
културни, социални, технологични и други предпоставки, значително въз-
препятстват осигуряването и предаването от поделенията към централата 
на съпоставима, създадена по единни принципи и стандарти счетоводна 
информация. В процесите на управление това води до сериозни затрудне-
ния както при извършването на сравнения  между планираните и факти-
чески реализирани от компанията задгранични дейности, така и при срав-
нителните анализи на  резултатите от дейността  на отделните поделения. 
За преодоляването на тези трудности и осигуряването на ефективни управ-
ленски процеси се налага в рамките на компанията да се определят и ут-
върдят единни правила за вътрешно отчитане на поделенията пред центра-
лата, които да се прилагат последователно в течение на времето и да оси-
гуряват  съпоставимост на информацията, необходима  при вземането на 
управленски решения. Съществено значение за успешното разрешаване на 
проблемите в тази насока има правилното идентифициране на конкретните 
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информационни нужди на централното управление във връзка с изпълне-
нието на  неговите управленски функции и дефинирането на изискванията 
за предоставяне от страна на поделенията на подходяща, уместна счето-
водна информация, потребна за планиране, анализиране и контролиране на 
задграничните дейности. Обичайна практика е  централите на компаниите 
да изискват  от задграничните поделения множество разнообразни вът-
решни финансови отчети. Choi и Meek (2014, с.358) посочват, че е особено 
важно по отношение на изискваните отчети от централното управление да 
бъде определено следното: „подходящия времеви период, за който да се 
отнасят отчетите; степента на точност на информацията в тях; честотата на 
предоставяне на отчетите; разходите и ползите, свързани с навременното 
им изготвяне и предаване―. 

С редица специфични проблеми и предизвикателства се сблъскват ком-
паниите при оценяването и анализирането на резултатите от дейността на 
съставните им задгранични поделения. Един от ключовите проблеми е ус-
тановяването на  възможно най-подходящата система от показатели за вся-
ко отделно поделение и осигуряването на  информация за ефективното им 
прилагане. Изборът на подходящите подходи и показатели за анализ зави-
си в много голяма степен от мястото и ролята на всяко поделение в цялос-
тната дейност на компанията, от конкретните му характеристики и цели.  
Ключов проблем при управлението на задграничните дейности е и това, че 
се налага да се  използват различни показатели за оценяване на дейността 
на поделенията и за оценяване на работата на техните мениджъри. Оценя-
ването на всяко от поделенията трябва да бъде разграничено от оценяване-
то на управляващия го мениджър. Докато оценяването на дейността на по-
делението следва да се извършва на базата на постигнатите от него резул-
тати, независимо дали са пряко контролирани и  зависими от решенията на 
неговия мениджър, при оценяването на мениджъра е необходимо да се 
елиминират факторите, върху които той няма контрол.  

Според Doupnik и Perera (2015, с. 642-643) изграждането на ефективна 
система за оценяване на дейността на задграничните поделения на компания-
та изисква решаване на въпросите относно: „измерителите, чрез които да се 
оценява дейността; третирането на чуждестранните дейности като центрове 
на разходите, на печалбата или на инвестициите; необходимостта от разгра-
ничаване на оценяването на всяко задгранично поделение от оценяването на 
управляващия го мениджър; метода за определяне на печалбата при тези чуж-
дестранни дейности, които се оценяват на базата на рентабилността―.  

 
2. Ключови проблеми, възникващи в резултат на измененията на 
обменните    курсове при извършване на задграничните дейности 
Огромното влияние, което променящите се обменни курсове оказват 

върху задграничните дейности, прави наложително осигуряването на под-
робна, детайлизирана информация за произтичащите от тях ефекти за це-
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лите на вътрешните управленски процеси в компанията.  Това дава основа-
ние обменните курсове да се считат за неизменна част от процесите на 
планиране, анализ и контрол в компаниите, развиващи задгранична дей-
ност. Ключовата им роля обуславя потребността от прилагане на специ-
фични подходи за валутни преизчисления, различни от тези, използвани 
във връзка с процесите на консолидация.  

Реализираната печалба и възвръщаемостта на инвестициите, определени 
на основата на валутата на предприятието майка, са значими показатели 
при оценяването на отделното чуждестранно поделение в сравнителен 
план с другите поделения и за преценяване на приноса му за компанията 
като цяло. Но тези финансови показатели са по-малко приложими, когато 
се оценява работата на мениджърите на поделенията. По-подходящо е те да 
бъдат оценявани от гледна точка на изпълнението на основните планови 
цели, изразени в местната валута на поделението. Много по-ясна и по-
подробна картина за дейността на всяко поделение се осигурява, когато 
оперативните му резултати са отразени във валутата на страната, в която се 
намира, особено ако тази валута не е стабилна. Тази информация позволява 
да се разберат и интерпретират по-добре постигнатите резултати в контек-
ста на специфичните характеристики на средата, в която функционира по-
делението. Затова от особено значение е да се оптимизира информацион-
ната база на управлението и в процесите на вземане на решения да се оси-
гури ефективно използване както на счетоводната информация, изразена  
във валутата на предприятието майка, така и в допълнение към нея на под-
ходяща информация във валутите на  чуждестранните поделения.  

Изследванията на практиката на компаниите, развиващи задгранична 
дейност показват, че в процеса на управление те отдават много голямо зна-
чение на сравненията между планираната и фактически реализираната 
дейност от всяко задгранично поделение. Като база за разработването на 
плановете, както  и за контрола и анализа на изпълнението на плановите 
цели се използва валутата на предприятието майка. При извършването на  
сравнителните анализи съществена роля играят обменните курсове, тъй ка-
то чрез тях се формира  представата  за постигнатите резултати, изразени в 
общата за компанията валута. Методите, прилагани за конвертирането на 
счетоводната информация от една валута в друга, могат да окажат значите-
лен ефект върху отчитаните пред централното управление резултати.  По-
ради това ключов проблем при управлението на  задграничните дейности е 
какви обменни курсове да се използват при разработването на плановете за 
дейността на задграничните поделения, при контрола на тяхното изпълне-
ние и анализирането на постигнатите резултати. 

 Според Choi и Meek (2014, с.367) основните алтернативи при избора на 
обменен курс, който да се приложи при остойностяването на плановете за 
дейността и на фактическото им  изпълнение са: 1) текущият обменен курс, 
валиден към момента на съставяне на плана (първоначален обменен курс); 
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ност. Ключовата им роля обуславя потребността от прилагане на специ-
фични подходи за валутни преизчисления, различни от тези, използвани 
във връзка с процесите на консолидация.  

Реализираната печалба и възвръщаемостта на инвестициите, определени 
на основата на валутата на предприятието майка, са значими показатели 
при оценяването на отделното чуждестранно поделение в сравнителен 
план с другите поделения и за преценяване на приноса му за компанията 
като цяло. Но тези финансови показатели са по-малко приложими, когато 
се оценява работата на мениджърите на поделенията. По-подходящо е те да 
бъдат оценявани от гледна точка на изпълнението на основните планови 
цели, изразени в местната валута на поделението. Много по-ясна и по-
подробна картина за дейността на всяко поделение се осигурява, когато 
оперативните му резултати са отразени във валутата на страната, в която се 
намира, особено ако тази валута не е стабилна. Тази информация позволява 
да се разберат и интерпретират по-добре постигнатите резултати в контек-
ста на специфичните характеристики на средата, в която функционира по-
делението. Затова от особено значение е да се оптимизира информацион-
ната база на управлението и в процесите на вземане на решения да се оси-
гури ефективно използване както на счетоводната информация, изразена  
във валутата на предприятието майка, така и в допълнение към нея на под-
ходяща информация във валутите на  чуждестранните поделения.  

Изследванията на практиката на компаниите, развиващи задгранична 
дейност показват, че в процеса на управление те отдават много голямо зна-
чение на сравненията между планираната и фактически реализираната 
дейност от всяко задгранично поделение. Като база за разработването на 
плановете, както  и за контрола и анализа на изпълнението на плановите 
цели се използва валутата на предприятието майка. При извършването на  
сравнителните анализи съществена роля играят обменните курсове, тъй ка-
то чрез тях се формира  представата  за постигнатите резултати, изразени в 
общата за компанията валута. Методите, прилагани за конвертирането на 
счетоводната информация от една валута в друга, могат да окажат значите-
лен ефект върху отчитаните пред централното управление резултати.  По-
ради това ключов проблем при управлението на  задграничните дейности е 
какви обменни курсове да се използват при разработването на плановете за 
дейността на задграничните поделения, при контрола на тяхното изпълне-
ние и анализирането на постигнатите резултати. 

 Според Choi и Meek (2014, с.367) основните алтернативи при избора на 
обменен курс, който да се приложи при остойностяването на плановете за 
дейността и на фактическото им  изпълнение са: 1) текущият обменен курс, 
валиден към момента на съставяне на плана (първоначален обменен курс); 
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2) прогнозираният обменен курс, определен при съставянето на плана и от-
насящ се за края на плановия период (прогнозен обменен курс); 3) текущият 
обменен курс в края на плановия период, когато се извършват сравненията 
между планираните и фактическите резултати (краен обменен курс).  

Различните методи за валутни преизчисления при осъществяването на 
сравнителните анализи на планираните и фактическите дейности на чуж-
дестранните поделения на компанията се базират на различни комбинации 
между посочените обменни курсове. Възможно е да се използва един и 
същ обменен курс при разработването на плана и при оценяване  на изпъл-
нението му, или различни обменни курсове. 

Едни от най-често прилаганите комбинации от обменни курсове в про-
цесите на планиране, контрол и анализ на дейността на задграничните по-
деления на компаниите са: 

1) за остойностяване на плана – текущ обменен курс при съставянето на 
плана (първоначален курс), а за остойностяване на фактическото изпълне-
ние – текущ обменен курс в края на плановия период (краен курс); 

2) за остойностяване както на плана, така и на фактическото изпълнение – 
прогнозен обменен курс, определен при съставянето на плана; 

3) за остойностяване на плана – прогнозен обменен курс, определен при 
съставянето на плана, а за остойностяване на фактическото изпълнение – 
текущ обменен курс в края на плановия период (краен курс). 

При първата комбинация от обменни курсове преценките за дейността 
на задграничното поделение и неговия мениджър ще бъдат повлияни както 
от  промените в условията на местната обкръжаваща среда, така и от флук-
туацията на обменните курсове през периода. Когато при разработването 
на плана се използва прогнозен обменен курс, отнасящ се за края на плано-
вия период и същият обменен курс се използва за оценяване на фактически 
реализираните резултати, върху преценките за дейността ще въздействат 
измененията в местната обкръжаваща среда, но ще бъде изключено влия-
нието на промените в обменните курсове. При положение, че се приложи 
третата комбинация от обменни курсове, при преценяването на работата на 
поделението и неговия мениджър ще окажат влияние промените в обкръ-
жаващата среда и настъпилите неочаквани, непрогнозирани изменения в 
обменните курсове. 

Сравненителните анализи на плановите и фактическите показатели са 
ключов индикатор при оценяването на дейността на мениджърите на задг-
раничните  поделения и затова се налага при изграждането на преценките 
да се елиминира влиянието на измененията в обменните  курсове през раз-
глеждания период. Предимството  на  прогнозните обменни курсове се из-
разява главно в това, че те изпълняват ролята на „гарантирани― обменни 
курсове за вътрешни управленски цели, чрез които се изолира влиянието 
на измененията на обменните курсове при оценяването на ефективността 
на управленските решения. На базата на тези обменни курсове при съста-
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вянето на плановете за задграничните дейности се търсят възможно най-
добрите алтернативи. 

 
3. Ключови проблеми, произтичащи от прилагането  
на международното трансферно ценообразуване  
при осъществяването на задграничните дейности 
Eдин от най-важните и актуални проблеми, с които се сблъскват съвре-

менните компании при управлението на задграничните си дейности, е при-
лагането на международните трансферни цени. Тези специфични цени, по 
които се извършват продажби на различни активи или услуги между свър-
зани лица в рамките на компанията се различават от цените, прилагани при 
сделките между независими лица. В международното трансферно ценооб-
разуване намира отражение стремежът за организиране и разпределяне на 
дейностите в световен мащаб между задграничните поделения така, че да 
се постигне оптимизиране на резултатите и възможно най-голяма обща пе-
чалба след данъчно облагане за компанията като цяло. Трансферното цено-
образуване засяга в много голяма степен процесите на планиране, контрол 
и анализ на извършваните задгранични дейности и внася редица особенос-
ти и затруднения в тях. Всяко управленско решение, свързано с трансфер-
ните цени засяга както отделните поделения, участващи в извършваните 
международни сделки, така и компанията като цяло. Значителни затрудне-
ния възникват във връзка с обективното преценяване на разходите и ползи-
те от прилагането на трансферните цени при реализирането на разнообраз-
ните международни операции между отделните съставни структурни звена 
на компанията. Всичко това ясно показва, че е необходимо в компанията да 
се осигурява адекватна счетоводна информация за вземане на обосновани 
управленски решения, отнасящи се до прилаганата политика на междуна-
родно трансферно ценообразуване, за контрол върху изпълнението на тези 
решения и последващо оценяване и анализиране на резултатите от тях. 

Фундаментален проблем при управлението на задграничните дейности, 
свързан с прилагането на трансферните цени  е това, че те пораждат конф-
ликт между интересите на компанията като цяло и интересите на отделни-
те поделения, участващи в трансферните операции. Фактът, че решенията 
на централното управление са насочени към оптимизиране на резултатите 
на глобална основа, в това число и чрез използване на гъвкава  система от 
трансферни цени, изисква мениджърите на отделните поделения да работят 
за постигане на общите цели, дори когато това е за сметка на отчитаните 
конкретни резултати от поделението. При положение, че финансовите ре-
зултати и финансовото състояние на задграничните поделения са силно 
повлияни от прилаганите трансферни цени,  информацията от финансовите 
отчети, предназначени за външни потребители не е подходяща база за взе-
мане на решения от страна на централното управление при осъществявано-
то на вътрешните процеси на контрол и анализ на дейността. Сериозни 
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проблеми възникват когато тази информация се използва за оценяване на 
дейността  на мениджърите на поделенията, без да  се вземе предвид факта, 
че са използвани трансферни цени, за да се занижи печалбата с оглед нама-
ляване на данъчните задължения. Подценяването на тези проблеми в дъл-
госрочен план може да доведе до разрушаване на постигнатия краткосро-
чен ефект от намаляването на данъчното облагане и до невъзможност да 
бъдат постигнати изгодите, преследвани чрез трансферното ценообразува-
не. Това налага да се разработи и прилага система от подходящи измерите-
ли за надеждно оценяване на дейността на поделенията, позволяващи да се 
вземат под внимание влиянието на трансферните цени, целите и задачите, 
преследвани чрез тяхното използване. Тези измерители трябва да бъдат съ-
образени с конкретните планови цели, поставени за изпълнение пред ме-
ниджърите, обхвата на отговорностите им и степента на техния контрол 
върху резултатите от извършваните дейности. За целта е необходимо да се 
създава и предоставя на централното управление на компанията подходя-
ща, достатъчно подробна счетоводна информация, която да дава възмож-
ност да се проследява и анализира влиянието на прилаганите стратегии за 
международно трансферно ценообразуване. Особено важно е да се вложат 
специални усилия за оптимизиране на информационното осигуряване, така 
че да може да се осъществи, от една страна, задълбочено оценяване и ана-
лизиране на постигнатите цели в резултат на цялостната дейност на компа-
нията в световен мащаб, в това число и целите, свързани с политиките за 
трансферно ценообразуване  и, от друга страна, на ефективността на дей-
ността на отделните задгранични поделения и на техните мениджъри. 

 
Заключение 
В резултат на представеното изследване могат да се направят някои съ-

ществени изводи, обобщения и заключения. Водещата роля на счетоводна-
та информация при управлението на задграничните дейности в съвремен-
ните условия на глобализация налага създаването й да бъде организирано 
така, че да отговаря в максимална степен на информационните изисквания 
на съвременните управленски процеси. Количеството и качеството на сче-
товодната информация, получавана от мениджърите от различните нива в 
управленската организационна структура, е критичен фактор за успешното 
осъществяване на процесите на планиране, контрол, анализ и координира-
не на задграничните дейности, за реализиране на общите цели и задачи  на 
компанията в световен мащаб, за бързо и адекватно реагиране на промени-
те в свръхконкурентната и високорискова глобална бизнес среда. Това 
обуславя необходимостта от непрекъснато усъвършенстване на организа-
цията на счетоводните информационни процеси в границите на компания-
та и изграждането на единна, интегрирана информационна среда,  позволя-
ваща вземането на ефективни управленски решения. Установяването на 
подходящи критерии и подходи за оценяване и анализ на дейността на зад-
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граничните поделения следва да бъде съобразено със специфичните им ха-
рактеристики и оперативни цели, както и с конкретните особености на об-
кръжаващата среда, в която функционират. 
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MANAGEMENT OF OVERSEAS ACTIVITIES IN THE 
CONTEMPORARY CONDITIONS OF GLOBALIZATION  

 
Assoc. Prof., PhD Diana Petrova 

 
Abstract: The paper treats the characteristic peculiarities of processes of 

planning, control and analysis of overseas activities of the companies, which 
determine the specific requirements regarding accounting information in the 
contemporary conditions of globalization. The key problems related to 
accounting information provision of the management of overseas activities have 
been systematized and possible approaches for solving them have been 
presented. Special attention has been paid to the problems arising as a result of 
the changes in exchange rates and the application of international transfer 
pricing in the activities of the company.  
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НЯКОИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ  
НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ 

 
доц. д-р Лилия Рангелова1 

 
Резюме: Бързото развитие на банковия сектор наложи преосмисляне 

на ролята на счетоводството като развиваща се система. Финансовата 
информация трябва да подпомага мениджърите в процеса на вземане на 
решения. В тази връзка целта на счетоводството се изразява не само в 
дейностите по счетоводно отчитане на минали бизнес събития, но и в 
предоставяне на информация за подкрепа на стратегически и оперативни 
решения и за контрол на тяхното изпълнение. За тази цел е необходимо да 
се постигне единна методология за създаване и използване на счетоводна 
информация (конкретна база данни и вътрешно управленско отчитане на 
банката) за правилно оценяване на взаимоотношенията с клиентите.  
Целта на настоящата статия е да изясни от теоретична и методоло-
гична гледна точка и да насърчи практическото прилагане на анализа на 
клиентските сегменти въз основа на осигуряването на подходяща счето-
водна информация, адаптирана към конкретните условия в българските 
търговски банки. 

Ключови думи: търговски банки, взаимоотношения с клиенти, управ-
ленско счетоводство, трансферна цена на средства, отчитане рентабил-
ността на клиента 

JEL: M41, G21 
 
Увод 
Сред многото промени в сектора на финансовите услуги през последни-

те години е и промяната в маркетинговите практики, като акцента се пос-
тавя към подхода, ориентиран към връзката с клиента. Счита се, че удов-
летвореността на клиентите е пряко свързана с многократното използване 
на дадена услуга от тях поддържане на печалба на ниво клиенти.  

Днешната теория и практика, която все още преобладава у нас, засяга 
изготвянето и представянето на информация предимно в нормативно рег-
ламентирани финансови отчети. Въпреки че ръководството на самата орга-
низация може да използва тази информация за вътрешнобанков анализ, в 
много случаи тя е твърде комплексна за вземане на оперативни финансови 
решения и засяга предимно минали периоди. 

Тези фактори обуславят засилване на ролята на управленското счето-
водство, което „обхваща процеса на идентифициране, измерване, натруп-
ване, анализиране, обработка, интерпретиране и представяне на финансова 

                                                           
1 доц. д-р Лилия Рангелова, , регистриран одитор, катедра „Счетоводство и анализ―, 
УНСС – гр. София, тел.: 02 8195350, e-mail: lrangelova@unwe.bg 
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информация, която може да се използва за целите на планирането, измер-
ването и контрола в отделната организация.  

 
Обяснение на методологията 
Управлението на отношенията с клиентите се насочва към поддържане 

на печалба на ниво клиент. То включва преразглеждане и предприемане на 
действия по отношение на използваните услуги, поддържаните салда, съ-
бираните такси и система с данни за разходите на ниво клиент. За да отго-
ворят на бъдещите предизвикателства, банките имат нужда от адекватна 
клиентска база данни, която следва да включва: 

• Отчитане на комисионите на ниво клиент 
• Отчитане на салдата по сметките на ниво клиент 
• Отчитане активността на клиента 
• Отчитане продуктовия профил на клиента 
• Отчитане дохода на ниво клиент 
Стремежът е да се обхванат всички взаимоотношения с клиента – па-

сивни операции, свързани с привличане на средства под различна форма; 
активни операции; посреднически операции; услуги по доверителното уп-
равление; което на практика означава кръстосан анализ по клиенти и по про-
дукти. Много рядко отделните банкови операции съществуват самостоятелно. 
В повечето случаи между тях са налице връзки и зависимости – така напри-
мер предоставянето на кредити е свързано с касови или безкасови плащания. 
Тъй като оценяването се извършва на база всички движения по клиентските 
сметки и по видове операции е трудоемка за обработка информация, точност-
та на изчисленията изисква много голям капацитет на компютърните системи. 

При анализиране на резултатите по клиенти те могат да бъдат обедине-
ни на големи групи; категории в големите групи – по сектори и отрасли на 
икономиката; по географско разположение (държави, икономически райо-
ни и др.) и по други критерии. Определянето на резултатите по клиенти се 
реализира чрез съпоставяне на получените приходи (напр. под формата на 
такси и комисиони) с извършените разходи (напр. изплатени и начислени 
лихви, разходи за обработка на сметките).  

Формирането на групите от клиенти изисква както да се познават взаи-
мовръзките в съществуващата клиентска база, така и да се прецени нали-
чието на подходящи данни, позволяващи правилното обединяване. Извър-
шването на преглед на данните за клиентите във вече съществуващия кли-
ентски регистър е рационална стъпка преди внедряването на система за до-
ходността, която би гарантирала тяхното качество. 

Номенклатурата на видовете клиенти на банката обикновено включва 
следните групирания: 

- Местни и чуждестранни клиенти 
- Корпоративни клиенти – големи и средни предприятия 
- Малки предприятия  
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- Банки кореспонденти  
- Физически лица и домакинства (банкиране на дребно) 
- Бюджетни институции 
Като се изходи от тази кратка класификация, клиентите предприятия 

могат да се групират допълнително и според извършваната дейност, нап-
ример като се използва официалната класификация на Националния ста-
тистически институт. Това би позволило сегментиране по икономически 
сектори, раздели, групи и класове. Възможно е също така пазарно сегмен-
тиране според географското разположение. Всичко това би могло да бъде 
обхванато с подходяща аналитична отчетност за обобщаване на данни за 
взаимоотношението с клиента (приходи, разходи, дейност, салда, доход) и 
пазарно сегментиране по размер или географски признак – като инстру-
мент за вземане на решения.  

Профилът на използваните услуги от клиентите ще осигури на банката 
необходимата информация за координиране на продажбите. В по-малките 
банкови клонове отделните клиенти се познават лично и няма належаща нуж-
да от информационна система. С нарастването на размера на банковия клон, 
както и на банката като цяло, се увеличават броят и сложността на взаимоот-
ношенията. Когато това се комбинира с факта, че банките традиционно из-
мерват текучеството в клиентската си база веднъж годишно, се вижда необхо-
димостта от систематично проследяване на клиентите. Текучеството на кли-
ентите е скъпо струващо от гледна точка на нереализирани бъдещи приходи, 
но също така и поради нарастване на разходите за приключване на взаимоот-
ношенията. Причините за текучеството са различни – някои напускат, защото 
се преместват от населеното място. Банките обаче избягват да губят клиенти 
заради неудовлетвореност от банковите услуги, а клиентите обикновено очак-
ват всеки в тяхната банка да знае всичко за тяхното взаимоотношение и тех-
ните специализирани нужди, както и да разбира личните им финанси.  

Например един клиент може да пожелае да закупи кредитна карта и да 
спомене, че би искал да бъде освободен от някои такси и комисиони. Бан-
ковият служител ще трябва да може да се увери, че клиентското взаимоот-
ношение е доходоносно в достатъчна степен, за да компенсира неплащане-
то на такси и комисиони по кредитната карта. На по-високо ниво – мени-
джмънтът би трябвало да е в състояние да генерира отчети по клиентски 
сегменти. Това е особено важно по време на кампании за продажба на оп-
ределени продукти. и може да бъде ценен маркетингов инструмент. 

Според нас следната информация би трябвало да се съдържа в отчетите 
на ниво клиент: 

• Списък, съдържащ статични данни за клиентите в портфейла за те-
кущата година: 

- Уникален идентификатор на клиента (клиентски номер); 
- Наименование на клиента – име на физическо лице или фирма; 
- ЕГН/БУЛСТАТ; 
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- Сегмент на клиента за текущата година; 
- Адрес за контакт; 
- Телефон за контакт; 
- Допълнителни данни за клиента – например брой членове в семейството, 

доход на домакинството, имущество, кредитна история, възраст, пол, професия. 
• Историческа информация 
Информацията за предишните взаимоотношения на клиента с банката 

може да бъде полезна при вземането на решения за отпускането на нови 
кредити или освобождаването от комисиони. Може да включва: дата на от-
криване на сметката; номер на сметката, вид на сметката; средно салдо, да-
та на закриване, отбелязани погасявания на получени кредити. 

• Дата, на която клиентът е започнал взаимоотношението с банката – 
важна за установяване на стабилността.  

• Списък, съдържащ данни на ниво клиент, с възможност за преглед чрез 
избор на конкретна банкова сметка и сортиране по различни показатели – това 
осигурява информация наличните в момента сметки на клиента в банката. 

• Брой и обем на транзакции по открити сметки 
- Депозитни сметки – дата на откриване на сметка; номер на сметка; 

описание на продукта; текущо салдо; средно салдо за период от време; 
предупредителни маркери за превишени лимити или блокировки; 

- Кредити – дата на предоставяне на всеки кредит; номер на сметка; опи-
сание на типа заем; настоящо задължение; отбелязани просрочени плащания; 

- Кредитни линии/кредитни карти – дата на откриване/издаване; номер 
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това е необходимо оценяване нивото на риска, свързан с конкретния кли-
ент, за да се определят разходите за обезценка по рискови експозиции. 
Прегледът на цената на паричния ресурс и падежната структура се използ-
ват при трансферното ценообразуване на финансовите средства. Елементи-
те за калкулиране доходността на отделни клиенти или групи клиенти са: 
среднодневно салдо; несъбираеми вземания; нетен лихвен марж (вкл. ко-
рекция, отчитаща влиянието на риска от промяна на лихвените проценти); 
провизии по рискови експозиции; нелихвени приходи и разпределени опе-
ративни разходи. За да се получи прецизен резултат за дохода, критичен е 
интегритетът на данните във всяка една подсистема. Въз основа на тези 
данни могат да бъдат разработени вътрешни банкови отчети. В таблица 1 е 
предложен примерен отчет за анализ на ниво клиент за физически лица. 

Таблица 1. Примерен отчет за клиента – физически лица 

Ниво на отчетност:
Към дата: 

Име БУЛСТАТ/ЕГН СЕГМЕНТ Банков служител Клон Сектор от икономиката Чисти приходи

Обеми, продажби и приходи Текущ отчетен период Бюджет Отклонение спрямо бюджета Предходен отчетен 
период Промяна

Нетни обороти
Средна кредитна експозиция 
Нетен лихвен доход от кредити 
Лихвен спред по кредити (%) 

Потребителски кредити 
Средномесечно салдо
Нетен лихвен доход 

Спред (%) 
Кредитни карти

Средномесечно салдо
Нетен лихвен доход 

Спред (%) 
Ипотечни кредити 
Средномесечно салдо
Нетен лихвен доход 

Спред (%) 
Овърдрафт

Средномесечно салдо
Нетен лихвен доход 

Спред (%) 
Необслужвани кредити

Средномесечно салдо
Нетен лихвен доход 

Спред (%) 
Средномесечно салдо по привлечени средства 
Нетен лихвен доход от привлечени средства 
Лихвен спред по привлечени средства (%) 

Разплащателни сметки 
Средномесечно салдо
Нетен лихвен доход 

Спред (%) 
Срочни депозити

Средномесечно салдо
Нетен лихвен доход 

Спред (%) 
Спестовни сметки
Средномесечно салдо
Нетен лихвен доход 

Спред (%) 
Нетен лихвен доход - други
Нетни Такси & Комисиони

Кредити и овърдрафти
Гаранции

Разплащателни сметки 
Дебитни и кредитни карти

Транзакции от ПОС
Взаимни фондове 

Транзакции за плащания
От акредитиви

Ценни книжа и попечителство
Други такси и комисионни

Нетни приходи от курсови разлики 
Непреки разходи за обслужване на клиента

Провизии за покриване на загуби от
   обезценка на рискови експозиции

Нетен доход от клиент 

Информация за клиента

ПРИМЕРЕН ОТЧЕТ ЗА КЛИЕНТА - физически лица

 
 



Сборник с доклади 253Сборник с доклади 

252 

това е необходимо оценяване нивото на риска, свързан с конкретния кли-
ент, за да се определят разходите за обезценка по рискови експозиции. 
Прегледът на цената на паричния ресурс и падежната структура се използ-
ват при трансферното ценообразуване на финансовите средства. Елементи-
те за калкулиране доходността на отделни клиенти или групи клиенти са: 
среднодневно салдо; несъбираеми вземания; нетен лихвен марж (вкл. ко-
рекция, отчитаща влиянието на риска от промяна на лихвените проценти); 
провизии по рискови експозиции; нелихвени приходи и разпределени опе-
ративни разходи. За да се получи прецизен резултат за дохода, критичен е 
интегритетът на данните във всяка една подсистема. Въз основа на тези 
данни могат да бъдат разработени вътрешни банкови отчети. В таблица 1 е 
предложен примерен отчет за анализ на ниво клиент за физически лица. 

Таблица 1. Примерен отчет за клиента – физически лица 

Ниво на отчетност:
Към дата: 

Име БУЛСТАТ/ЕГН СЕГМЕНТ Банков служител Клон Сектор от икономиката Чисти приходи

Обеми, продажби и приходи Текущ отчетен период Бюджет Отклонение спрямо бюджета Предходен отчетен 
период Промяна

Нетни обороти
Средна кредитна експозиция 
Нетен лихвен доход от кредити 
Лихвен спред по кредити (%) 

Потребителски кредити 
Средномесечно салдо
Нетен лихвен доход 

Спред (%) 
Кредитни карти

Средномесечно салдо
Нетен лихвен доход 

Спред (%) 
Ипотечни кредити 
Средномесечно салдо
Нетен лихвен доход 

Спред (%) 
Овърдрафт

Средномесечно салдо
Нетен лихвен доход 

Спред (%) 
Необслужвани кредити

Средномесечно салдо
Нетен лихвен доход 

Спред (%) 
Средномесечно салдо по привлечени средства 
Нетен лихвен доход от привлечени средства 
Лихвен спред по привлечени средства (%) 

Разплащателни сметки 
Средномесечно салдо
Нетен лихвен доход 

Спред (%) 
Срочни депозити

Средномесечно салдо
Нетен лихвен доход 

Спред (%) 
Спестовни сметки
Средномесечно салдо
Нетен лихвен доход 

Спред (%) 
Нетен лихвен доход - други
Нетни Такси & Комисиони

Кредити и овърдрафти
Гаранции

Разплащателни сметки 
Дебитни и кредитни карти

Транзакции от ПОС
Взаимни фондове 

Транзакции за плащания
От акредитиви

Ценни книжа и попечителство
Други такси и комисионни

Нетни приходи от курсови разлики 
Непреки разходи за обслужване на клиента

Провизии за покриване на загуби от
   обезценка на рискови експозиции

Нетен доход от клиент 

Информация за клиента

ПРИМЕРЕН ОТЧЕТ ЗА КЛИЕНТА - физически лица

 
 

Приносите на счетоводството в икономическата наука 

 

253 

Задоволяването на информационните потребности на мениджмънта е 
свързано с изграждането и поддържането на функционираща информаци-
онна система за непрекъснато проследяване на фактическите показатели, 
съпоставени с техните планово-бюджетни стойности. Фактическите данни, 
които се съхраняват в счетоводната система на банката, се прехвърлят пе-
риодично в бюджетната и планова система По този начин се създава базата 
от данни за генериране на отчетите и анализите от типа „планирани в срав-
нение с фактически стойности―. 

 
Заключение 
Данните за отделните клиенти се сумират с подходящи алгоритми по 

различни географски и демографски групирания за целите на маркетинго-
вия анализ. Така се получава обобщена информация за всеки клиентски 
сегмент или за избран географски район. Крайната цел е да се подобрят 
взаимоотношенията с клиентите в допълнение към осигуряването на до-
пълнителни възможности за продажби и по-големи печалби. 

Информацията за постигнатите резултати улеснява: вземането на такти-
чески решения относно ценообразуването; използване на възможностите за 
намаляване на разходите; повишаване на рентабилността на клиентите, ко-
ито в момента носят ниски приходи; идентифициране на продуктите, които 
ще бъдат рекламирани и продавани и какви канали за продажби да се из-
ползват. Въз основа на анализа мениджърите вземат по-добри стратегичес-
ки решения – за въвеждане на нов продукт или за извеждане на съществу-
ващите продукти на най-добрите позиции чрез определяне на клиентите, 
върху които да се фокусират маркетинговите усилия. 
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SOME ASPECTS OF ACCOUNTING ANALYSIS OF BANK 
CUSTOMERS 

 
Liliya Rangelova1 

 
Abstract: Quick advancement of the banking sector made it necessary to 

rethink the role of accounting as an evolving system. Financial information 
should assist managers in the decision making process. In this regard, the 
purpose of accounting is expressed not only in the activities of book-keeping of 
past business events, but also in providing information to support strategic and 
operational decisions and to control their implementation. For that purpose, it is 
necessary to achieve a single methodology for creating and using of accounting 
information (specific database and bank internal managerial reporting) for 
correct estimation of customer relationships. 

The objective of this paper is to clarify from a theoretical and methodological 
viewpoint and to encourage the practical implementation of the analysis of 
customer segments based on provision of relevant accounting information, 
customized to the specific conditions in Bulgarian commercial banks. 

 
Key words: commercial banks, customer relationships, management 

accounting, funds transfer price, customer profitability reporting 
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УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО – МЕЖДУ 
ОТЧЕТНОСТ, АНАЛИЗ, ПЛАНИРАНЕ И КОНТРОЛ 

 
доц. д-р Теодора Рупска1 

 
Резюме: Необходимостта на управлението на предприятието от ин-

формация и анализи, характеризиращи различни аспекти на неговата дей-
ност, и различна от тази, която се създава от финансовото счетоводст-
во нараства. Става дума за информация и анализи осигурени от управлен-
ската счетоводна система, които се отнасят за вътрешни и външни 
процеси. Те може вече да са настъпили, да се очаква да настъпят в бъде-
ще или да се осъществяват в момента. В тази връзка управленското сче-
товодство не е просто отчетност, а е сложна система, която създава 
планова, текуща и отчетна информация и анализи които се използват от 
управлението за целите на контрола. 

Ключови думи: управленско счетоводство,  отчетност, анализ. 
JEL M41 
 
С развитието на пазарното стопанство в нашата страна от една страна и 

с настъпването на все по-голяма глобализация на икономиката, от друга, 
необходимостта на управлението на предприятието от по-навременна ин-
формация и анализи, характеризиращи различни аспекти на неговата дей-
ност нараства. Информационните интереси на управлението в повечето 
случаи се отличават от интересите на различните категории външни потре-
бители на информация за предприятието и поради тази причина информа-
цията и анализите базирани на финансовото отчитане не могат да им отго-
ворят адекватно. 

Информацията и анализите, които управленското счетоводство осигуря-
ва в резултат на функционирането на управленската счетоводна система в 
предприятието се отнасят както за настъпващите в предприятието (вът-
решните) процеси, явления, събития, факти така и за такива, които настъп-
ват в заобикалящата го среда (външни). Но осигуряването на тази инфор-
мация и анализи е възможно само ако съществува добре организирана и 
функционираща управленска счетоводна система, съобразена с неговата 
управленска структура и необходимостта на управляващия субект от на-
деждна информация и анализи, част от които конфиденциални.  Не трябва 
да се пренебрегва и фактът, че те се използват от управлението не само то 
да се информира за състоянието на дадено явление, процес, факт, които ве-
че са настъпили, а и за да може да планира бъдещото развитие на предпри-
ятието като цяло, отделни негови сегменти или центрове за отговорност. 
Освен това се създава възможност и за осъществяване на  цялостен финан-

                                                           
1 Доцент д-р, УНСС, катедра „Счетоводство и анализ―, email: t.roupska@abv.bg 
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деждна информация и анализи, част от които конфиденциални.  Не трябва 
да се пренебрегва и фактът, че те се използват от управлението не само то 
да се информира за състоянието на дадено явление, процес, факт, които ве-
че са настъпили, а и за да може да планира бъдещото развитие на предпри-
ятието като цяло, отделни негови сегменти или центрове за отговорност. 
Освен това се създава възможност и за осъществяване на  цялостен финан-

                                                           
1 Доцент д-р, УНСС, катедра „Счетоводство и анализ―, email: t.roupska@abv.bg 
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сов контрол на разходите и одит на различни аспекти на дейността на 
предприятието, според преценката и виждането на неговото управление. 

Може да се каже, че през последното десетилетие управленското счето-
водство вече се прилага от много български предприятия, както и такива, 
които са чуждестранни,  но работят на българска територия. И докато в зо-
рата на създаване на пазарна икономика управленското счетоводство беше 
нещо екзотично, непознато и неприлагано в практиката на нашите предп-
риятия, то към момента има данни, че управленски счетоводни модели се 
прилагат успешно. Представителите на бизнеса се убедиха, че така се по-
добряват  резултатите от осъществяваната стопанска дейност. Интерес 
представлява и фактът, че някои български предприятия прилагат съвре-
менни управленски счетоводни модели, които в световен план не се прила-
гат масово. 

Целта на настоящата разработка е да изследваме същността на управ-
ленското счетоводство като теория и практика и да защитим тезата, че то 
представлява една сложна система, която има важно място в управлението 
на предприятието по отношение на отчитането, анализа, планирането и 
контрола. 

По въпросите за същността на управленското счетоводство съществуват 
разработки на различни автори, както български, така и чуждестранни. От 
българските автори, работещи в областта на управленското счетоводство 
може да се отбележат  –  Т. Трифонов, Б. Йонкова, М. Павлова, Н. Колев, 
Ем. Вайсилова  и др.  От чуждестранните –  R. Kaplan, R. Garrison, J. Demsky, 
Е. Воронова, О. Каверина, А. Соколова, Л. Хоружий и др. 

При написването на доклада е приложен историческия подход. Като 
обща методология се използва дидактиката.  Използвани методите на срав-
нението, на анализ и синтез, на индукция и дедукция. 

Основен проблем при детерминирането на управленското счетоводство 
в нашата страна е дали то е отчетност или анализ (Трифонов, 1997), (Вай-
силова, 2013), (Колев, 2015). Според Колев, управленското счетоводство е 
само отчетност, като той използва само термина „управленска отчетност― в 
своите разработки (Колев, 2011, 2015). Като доказателство за това, че този 
автор поставя знак на равенство между терминът „Управленското счето-
водство― и „Управленска отчетност― може да се тълкува фактът, че в раз-
работките си на английски език използва термина „Management Accoun-
ting― (Kolev, 2013). 

Когато управленското счетоводство се възприема само и единствено ка-
то отчетност може да се каже, че става дума за едно твърде ограничено не-
гово третиране. Да, то е отчетност, когато се отнася до създаване на ин-
формация за вече настъпили явления, операции и процеси, представляващи 
интерес за управлението, но освен с отчитане управленското счетоводство 
изпълнява редица задачи във връзка с планирането, анализа и контрола в 
предприятието. И за целта използва доста повече информационни източ-
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ници в сравнение с финансовото счетоводство. Даже използва и външни за 
предприятието информационни източници като например за заобикаляща-
та среда, конкретен конкурент, клиент или доставчик. По-широк е и набо-
рът от методи, които се прилагат от управленското счетоводство – както е 
известно, освен някои чисто счетоводни методи то прилага доста пъти и 
математически, и статистически. 

За да акцентират върху аналитичната функция на управленското счето-
водство други български автори наричат управленското счетоводство „уп-
равленски счетоводен анализ― (Трифонов, 1997), (Вайсилова, 2013). Трябва 
да се отбележи, че наименованието е абсолютно вярно от съдържателна 
гледна точка. Така се представя по подходящ начин връзката между създа-
ването на управленската счетоводна информация и нейното анализиране, 
както и се акцентира върху сложността на управленското счетоводство. 

В бившия Съветски съюз, а сега в Русия, Украйна и др. руско говорящи 
страни, където също е функционирало планово стопанство, традиционно се 
прави разграничение между управленска отчетност и управленски анализ и 
даже съществуват книги със заглавия „Управленски анализ―  (Бороненко-
ва, 2004) и „Управлнеска отчетност― (Палий 1997), (Аверчев,  2003), (Бога-
тин, 2007), (Воронова, 2011) и др. Може да се каже, че това е едно изкуст-
вено разделяне на информацията и анализите, които се създават от управ-
ленското счетоводство. Може би това е следствие на станалата традиция в 
посочените страни по време на плановата икономика да се разграничават и 
да съществуват по отделно отчетността и анализа. По този въпрос доста 
подробно е писал Трифонов (Трифонов, 1997, с. 48) и ние няма да повта-
ряме написаното от него. Интересно е, че въпреки използваният в руската 
литература по счетоводство термин  „управленска отчетност―, в някои из-
точници на руски език не се отрича фактът, че управленското счетоводство 
допринася за успешното планиране в предприятието (https://www.audit-
it.ru/terms/accounting/upravlencheskiy_uchet.html). Но последното може да 
се счита за изключение от общото правило. 

Според литературни източници на английски език никъде под „управ-
ленско счетоводство― не се разбира само отчетност. Нещо повече, за да из-
пълнява своите задължения в предприятието от управленския счетоводител 
се изискват не само сериозни знания в областта на счетоводството, а и ре-
дица знания и умения в областта на анализа, планирането, бизнес-риска и 
др. (CIMA, 2019). А те не биха били необходими, ако управленските счето-
водители създаваха само информация и само за вече отминали събития! 
Освен това съществува становището, че управленското счетоводство е 
сложна система. Тя според Гарисън (Garrison) осигурява на управлението 
на предприятието възможност „да планира ефективно, да ръководи дей-
ността текущо и да взема най-добрите решения за решаване на възниква-
щите проблеми в организацията― (Garrison, 1988, c.13). Подобни виждания 
има и в други източници на английски език, като се акцентира върху това, 
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че управленската счетоводна система осигурява възможност „за изпълне-
нието на функциите на управлението― (Weygandt, Kimmel, Kieso, 2008, c.6). 
Освен това се акцентира и върху факта, че управленската счетоводна сис-
тема зависи от секторната определеност и организационната структура на 
конкретното предприятие. (Weygandt, Kimmel, Kieso, 2008). 

С развитието на пазарните отношения в нашата страна  може да се каже, 
че необходимостта от приложение на управленски счетоводни модели се 
засилва. А от там и значението на управленското счетоводство и неговото 
развитие като теория и практика. Но трябва да се отбележи, че за да функ-
ционира успешно в предприятието, управленското счетоводство трябва да 
бъде организирано като система. Тази система трябва да отговаря на уп-
равленската структура на предприятието и на необходимостта й от инфор-
мация и анализи. Съществуващата управленска структура на предприятие-
то е обективното условие, на основата на която се изгражда управленската 
счетоводна система. При промяна на управленската структура на предпри-
ятието трябва да се промени и управленската счетоводна система. 

За значението на счетоводството за управлението има много разработки 
направени по времето на функционирането на планова икономика в нашата 
страна (Бахчеванов, 1958), (Караиванова, 1979 и др.) когато управленското 
счетоводство беше непознато като теория и практика, и от което нямаше 
такава необходимост, тъй като реална пазара конкуренция нямаше и съ-
ществуването на предприятията беше гарантирано. Но през 2018 г. в науч-
ни статии да се пише за счетоводството по принцип като „основа за ефектив-
но управление на предприятието―, без да се направи разграничение между  
финансово и управленско счетоводство буди недоумение (Бонев, 2018). 

Счита се, че счетоводството по принцип има характерната особеност да 
„служи като средство за контрол и анализ на стопанската дейност― Генов 
(Генов и др. 1994, с.22). Според някои съвременни автори (Стоянов, 2010, 
с.8) информационната и контролната функция на счетоводството са същ-
ностни, а останалите са отнесени в категорията „други―. Виждането на 
Стоянов е, че „прогностичната, аналитичната и познавателната се разви-
ват― (Стоянов, 2010, с.8). За целите на доклада приемаме, че термините 
плановата и прогностична съвпадат и няма да се спираме на различията 
между тях. За връзка на счетоводството с планирането се говори и в някои 
по-стари разработки на български език от автори работели във времето на 
плановата икономика (Сумцов, 1950)/ този автор е преведен от руски език/, 
(Бахчеванов 1958). Според Караиванова „отчетната информация е средство 
за преценяване качеството на планирането― (Караиванова, К.,1979, с.7). Но 
по време на функционирането на  плановата икономика в България не се е 
развивало управленско счетоводство. Освен това и планирането в условия-
та на планово стопанство в значителна степен се отличава от това, което се 
осъществява в отделното предприятие в условията на пазарна икономика. 
В условията на планова икономика планът за отделното предприятие е ди-
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рективен и е част от единния държавен план. Планират се показатели, кои-
то са заложени от държавата, и които трябва да се постигнат за определен 
период от време (Ранков и др.,1976). 

При планирането в условията на пазарна икономика основната цел е да 
се планира така, че да се осигури функционирането и просперитета на 
предприятието. И именно плановата функция на управленското счетоводс-
тво дава възможност това да стане факт. И тъй като цялостния процес на 
планиране е съсредоточен в ръцете на управлението на предприятието, 
значението на осигуряваната от управленското счетоводство информация и 
анализи се увеличава. За да осигури просперитет  на предприятието управ-
лението трябва да бъде информирано за това какво се случва в него и извън 
него, да контролира и анализира и едва тогава да планира. И може да се 
каже, че плановата функция на управленското счетоводство е също толко-
ва важна, колкото информационната, аналитичната и контролната. Голяма 
част от създаваната информация и анализи от управленската счетоводна 
система на предприятието се отнасят за разработването на планова инфор-
мация. Но за да бъде съответния бюджет изпълним всички явления, съби-
тия, и факти от миналото и настоящето трябва детайлно да бъдат изследва-
ни. Според Трифонов (Трифонов, 1997, с.52) това е  „анализ на стопански-
те събития― за тяхното първоначално отразяване. И макар че тук не става 
дума за счетоводно отчитате, такова, каквото то съществува в системата на 
финансовото счетоводство, в резултат се създава огромна по обем инфор-
мация, но с планов характер и присъщите характеристики на плановата 
информация. По-конкретно, става дума за системата от оперативни бюдже-
ти, които представляват система от планове за развитието на оперативната 
дейност на предприятието и главен бюджет, който съдържа всички елемен-
ти на годишния финансов отчет, но във вид на планове. Това е голяма по 
обем информация и анализи, които имат съществена роля за управлението 
на предприятието. Така например бюджета за паричните потоци е основен 
ориентир за това в обозримо бъдеще предприятието да избегне ликвидна 
криза. Освен бюджетите планов характер имат и информацията и анализи-
те във връзка с избор на алтернатива при възникване на ситуация с нерути-
нен характер в предприятието. 

Но изпълнението на отделните бюджети иска непрекъснато текущо уп-
равление. За да се осъществи то, във всяко предприятие където съществува 
управленска счетоводна система се създават текуща информация и анали-
зи. Текущата информация и анализи имат много важно значение при ця-
лостното управление на предприятието. Въз основа на тях понякога се пра-
вят корекции в бюджетите. 

След като съответните стопански процеси, явления и факти са се осъ-
ществили, то за тях се създава отчетна управленска информация, която це-
ли да информира управлението от една страна какво се е случило действи-
телно в предприятието, а от друга – да се създаде възможност за анализ и 
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рективен и е част от единния държавен план. Планират се показатели, кои-
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контрол. Създадената от управленското счетоводство информация с пла-
нов характер се сравнява с отчетната и се установява съществуват ли отк-
лонения. Анализират се задълбочено причините за съществуващите такива 
и ако те имат съществено значение за съответната оперативна дейност се 
подлагат на задълбочено изследван. Обикновено се търси възможност за 
минимизиране, на отрицателните последици, които отклоненията предиз-
викват. При анализа на отклоненията не на последно място се търси отго-
ворност от лицата, които са допуснали неблагоприятните отклонения От 
друга страна лицата допринесли за реализиране на благоприятни отклоне-
ния следва да бъдат поощрени. 

Разбира се, на базата на информацията създадена от управленската сче-
товодна система се изчисляват различни показатели, които характеризират 
някакъв оперативен сегмент, сделка, отделно стопанско явление, процес 
или факт. За разлика от финансово-стопанския анализ, който се осъществя-
ва основно на базата на информация от годишния финансов отчет, анали-
зите които се правят в управленската счетоводна система могат да се нап-
равят в оперативен порядък и да донесат по-големи ползи за ефективното 
управление на предприятието. 

Информационната функция при управленското счетоводство може да се 
каже, че се осъществява в три посоки – създаване на планова информация, 
създаване на текуща информация и създаване на отчетна информация. 
Може да се каже, че това е една от най-съществените разлики между уп-
равленското счетоводство и финансовото счетоводство във функционално 
отношение. Също, в тези три посоки се осъществява и аналитичната функ-
ция на управленското счетоводство. 

Може да се направи заключението, че когато се използва термина „уп-
равленско счетоводство―, трябва да се разбира сложна система, на която е 
присъщо както създаване на различни видове информация – планова, те-
куща и отчетна, така и анализ на всеки един вид с цел осигуряване на раз-
лични аспекти на управлението на предприятието. Създадените от систе-
мата на управленското счетоводство информация и анализи може да се из-
ползва от управлението за целите на контрола, за целите на планирането на 
бъдещото развитие н предприятието като цяло или отделни негови центро-
ве за отговорност, за оценка на постигнатите резултати от предприятието 
или отделни звена и т. н. Тъй като управленското счетоводство е част от 
цялостното счетоводно знание и е неразделна част от счетоводната система 
на предприятието, е най-добре то на български език за обозначаването му 
да се използва терминът „управленско счетоводство― в съответствие с на-
именованието на другата част на счетоводството – „финансово счетоводст-
во―. Така се постига синхрон между двете наименования и съответствие с 
възприетата световна практика. А що се касае за анализа той се реализира 
както при функционирането на финансовата счетоводна система така и при 
функционирането на управленската счетоводна система. При финансовото 
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счетоводство се прави анализ както на съдържанието на дадена стопанска 
операция, сделка или процес така и на съдържанието на нормативната база, 
регламентираща нейното счетоводно третиране както, за да се състави фи-
нансова счетоводна информация. При управленското счетоводство анали-
зът се проявява в различни аспекти – анализират се разходи, анализират се 
отделни ситуации, представляващи интерес за управлението, анализират се 
отклонения и т. н. 

Или тезата на автора, за управленското счетоводство и негота същност 
може да се представи във вид на следната схема: 

Фигура № 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
В съвременния етап от социално икономическо развитие необходимост-

та от приложение на управленски счетоводни модели в практиката на 
предприятията се увеличава. Управленското счетоводство трябва да се 
възприема не просто като отчетност, а като сложна система, функциони-
раща в предприятието с цел е да осигурява както информация, така и ана-
лизи за различни аспект от дейността му, според конкретните интереси на 
управлението. Организирането й е в зависимост от управленската структу-
ра на предприятието. Информацията може да бъде планова,  текуща и от-
четна, като създаването й се осъществява в единство с анализ. Анализират 
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се както разходите, от които управлението основно се интересува, така и 
различни ситуации, възникващи в практиката на предприятието. Осъщест-
вяването на контрол е присъщо на управлението и той се реализира въз ос-
нова на трите вида информация и анализи създавани от управленската сче-
товодна система. 
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MANAGEMENT ACCOUNTING – BETWEEN ACCOUNTING, 
ANALYSIS, PLANNING AND CONTROL  

 
Assoc. Prof. Dr. Teodora Roupska1 

 
Abstract  
The enterprise's management’s need of information and analysis that 

characterizes different aspects of its business arises. Some of this information is 
impossible to be provided from the financial accounting while the information 
and analysis provided by the management accounting system is related to 
internal and external processes. Those process may have already occurred, may 
be expected to occur in the future or might be occurring at the present. In this 
context management accounting is not just bookkeeping. It is a complex system 
that prepares planning, current, and reporting information and analyzes that are 
used by the management for control purposes. 

 
Keywords: управленско счетоводство, отчетност, анализ. 
JEL M41 
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СЧЕТОВОДНИЯТ БАЛАНС – ОБЕКТ НА 
ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ УЧЕНИТЕ-СЧЕТОВЕДИ В 
КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“ НА УНСС 

 
доц. д-р Камелия Савова1 

 
„Умът е не само в знанието, а и в умението да се прилага.“ 

Аристотел 
 
Резюме: Счетоводният баланс е обект на изследване от учените-

счетоведи в катедра „Счетоводство и анализ“ на УНСС още от нейното 
създаване през 1920 г.2 Трудовете им по проблематиката са със съвремен-
на актуалност и с ценни приноси в икономическата наука. Същността на 
счетоводния баланс като двуаспектно отразяване на вложения в предп-
риятието капитал – по форма на имуществено проявление като активи и 
по източници на придобиване като собствен капитал и пасиви, предопре-
деля значението му за потребителите на представената в него информа-
ция. Балансът се определя като средство за практическо приложение на 
способа „балансово обобщаване“. Някои учени-счетоведи го обосновават 
като организационна основа на счетоводството, а други – като продъл-
жение на двустранното отразяване на стопанските операции по счето-
водните сметки за целите на обобщаването на счетоводната информа-
ция. Разнообразните критерии за класификация на счетоводния баланс 
спомагат да се разкрие разнородната полезност на представената в него 
информация. Сходни са схващанията за неговата форма, структура и съ-
държание. Пред вид значението им за ползвателите на балансовата ин-
формация, те са обект на стандартизация и нормативна регламентация. 
Качествата на балансовата информация и приложното й презентиране 
провокират разработване на теории за счетоводния баланс. Основополага-
щи са „статичната“ и „динамичната“ балансова теория. Та са база за ак-
туални теоретични и приложни концепции, подходи и политики в счетовод-
ството, чрез което се допринася за развитието на икономическата наука. 

Ключови думи: счетоводен баланс, балансово обобщаване, балансово 
равенство, балансови оценки, теории за счетоводния баланс.  

JEL: M41. 
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СЧЕТОВОДНИЯТ БАЛАНС – ОБЕКТ НА 
ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ УЧЕНИТЕ-СЧЕТОВЕДИ В 
КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“ НА УНСС 

 
доц. д-р Камелия Савова1 

 
„Умът е не само в знанието, а и в умението да се прилага.“ 

Аристотел 
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формация, те са обект на стандартизация и нормативна регламентация. 
Качествата на балансовата информация и приложното й презентиране 
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Увод 
Богата е историята на катедра „Счетоводство и анализ― при УНСС. Съ-

ществува от създаването на Свободния университет – първото висше учи-
лище за обучение по стопански науки и първообраз на УНСС. Нейните ос-
нователи и последователи са завещали ценни знания и опит, чрез които са 
утвърдили катедрата като водещ център в областта на обучението, научни-
те изследвания и професионалното приложение на счетоводството. Като 
учени-изследователи и преподаватели те вдъхновят поколения-следовници 
в трудния и благороден път на счетоводната наука.  

Трудовете за счетоводния баланс са с основополагащо значение за тео-
рията и практиката. В последващото изложение: 

Предмет на изследване са вижданията и съжденията на учени-
счетоведи от катедра „Счетоводство и анализ― при УНСС по въпроса за те-
оретичната и приложна същност на счетоводния баланс. 

Методологията на изследването е чрез прилагане на системния под-
ход, методите на конкретиката и обобщението, на историческото и логи-
ческото, на анализа и синтеза, да се представи същността и значението на 
счетоводния баланс, практическото му проявление като съставна част на 
финансовите отчети, теориите за съдържащата се в него информация. 

Ограничения на изследването са трудовете за теоретичната и прилож-
на същност на счетоводния баланс, чиито автори са учени-счетоведи от ка-
тедра „Счетоводство и анализ― при УНСС, които присъстват само с науч-
ните си изследвания и със спомените за тях като незабравими и обаятелни 
учители-преподаватели. Представят се постановки на професорите Добрев, 
Тотев, Пергелов и Душанов. Приложното проявление на счетоводния ба-
ланс се основава на действащите към момента счетоводни стандарти, зако-
ни, концептуална рамка за финансово отчитане.  

 
*** 

Счетоводният баланс е основен обект на изследване от учените-
счетоведи на катедра „Счетоводство и анализ― при УНСС. Те посвещават 
ценни трудове и съждения за научното и стопанското му естество, които са 
актуални и днес. В статията (пред вид ограниченията за обем) се предста-
вят съждения за счетоводния баланс относно: 

- неговата същност и значение;  
- критериите за класификация,  формата, структурата и съдържанието на 

балансовата схема;  
- балансовите теории. 
 
 Същност и значение на счетоводния баланс 
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Начало при изясняване на същността на счетоводния баланс е етимоло-
гичният смисъл на думата „баланс―1 като „равновесие на две величини―. 

Добрев Д.2 определя баланса като базов, фундаментален и неизменен 
счетоводен принцип. Дефинира го като организационна основа на счето-
водството (Добрев, Д., 1946, с.14). В понятието „баланс― той влага както 
дълбок теоретичен смисъл, така и приложен аспект.3 От гледище на позна-
нието балансът е двуаспектно проявление на вложения в предприятието 
капитал по форма и по произход, което е в основата на неизменното равен-
ство между актива и пасива, явяващи се абстрактния и конкретния капита-
лов израз. Това, според учения – счетовед е същността на баланса, окачест-
вяваща го и като съдържание и като техника на счетоводството.   

Счетоводният смисъл на понятието „баланс― е постоянното движение на 
капитала, при което се осъществява непрекъснато уравновесяващи се една 
с друга положителни и отрицателни величини. Отрицателните величини са 
задълженията на предприятието към собствениците и външните кредитори, 
а положителните – конкретните функциониращи в дейността имуществени 
форми. На база движението на капитала (от дясно на ляво), Добрев изясня-
ва позиционирането на актива и на пасива в двустранната форма на балан-
совата схема: „дясната страна дава (б.а. собствениците и кредиторите на 
предприятието), а лявата взема (б.а. имуществените форми, в които се 
обективизира капитала)― (Добрев, Д., 1939, с.7). Това е в основата на 
структурата и съдържанието на счетоводните сметки, чрез които се отчита 
текущо капиталовият кръгооборот (Савова, К., 2018, с. 73-84). Определяй-
ки капитала като паричен израз на вложените в предприятието средства 
чрез същността на баланса, Добрев представя по същество балансова тео-
рия за капитала. „Под баланс на едно предприятие ние ще можем да разби-
раме сметното съпоставяне на оценените в парични суми имуществени 
форми по техния конкретен състав /актива/, с общата сума на капитала 
/пасива/ според неговия правен произход /чужд и собствен капитал/ или 
Актив /имущество/ = Пасив /чужд и собствен капитал/― (Добрев, Д., 1928, 
с.7). Следователно величината на собствения капитал е разликата между 
стойността на активите и привлечения капитал, като е в зависимост от тях-
ната оценка. Видно е, че в същността на баланса се включва и възможността 
за анализ на финансовото и имущественото състояние на предприятието. 

Тотев Т., Пергелов К. и Душанов Ив. представят същността на счето-
водния баланс от гледище на метода на счетоводството. Разглеждат го във 
връзка и зависимост с „балансовото обобщаване―. Балансовото обобщаване 

                                                           
1 Думата „баланс― е образувана от двете латински думи „bis― (двойни) и „lanx― (везни, 
блюда).  
2 Добрев, Димитър, професор, д-р, (1888-1961). 
3 В трудовете си проф. Д. Добрев употребява само понятието „баланс―. По това време 
(първата половина на XX в.) все още не са изяснени изцяло въпросите за предмета и 
метода на счетоводството.  
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се възприема като способ на счетоводството, а счетоводният баланс е сред-
ство за неговото практическо приложение.  

Тотев1 разглежда балансовото обобщаване като продължение на спосо-
ба на „двойно записване по счетоводните сметки―. Същността му е в 
обобщено „обхващане на средствата към определен момент в тяхното 
двойствено проявление – по отношение на конкретния им материално-
веществен състав, т.е. като потребителни стойности и по отношение на техни-
те източници – като стойности― (Тотев, Т., Д. Спасов и М. Базлянков, 1978, 
с.107). Чрез способа на балансовото обобщаване се съставя счетоводен ба-
ланс, в който се обхващат цялостно за определен период от време средствата 
на предприятието като се съпоставят с техните източници на получаване. 
Според учения-счетовед това е първата степен на обобщаване на счетоводната 
информация, създадена текущо чрез системата на счетоводните сметки. 

Пергелов2 разглежда баланса като „средство на счетоводството, чрез 
което се дава паричен израз на величината на средствата, с които разполага 
предприятието, дефинирани по източници на получаване и по форми на 
веществено съдържание, а чрез способа на т.н. балансовото обобщаване 
многообразните данни за средствата се систематизират и обобщават по из-
точници и по форми на въплъщение― (Пергелов, К., 2002, с.31-32). Съпос-
тавянето на източниците и вещественото съдържание на средствата, обоб-
щени чрез паричния измерител, се осъществява чрез стандартизирана фор-
ма и съдържание наречена „счетоводен баланс―. 

Душанов3 определя „балансовото обобщаване― като основен способ на 
счетоводството, чиято същност е двустранното обхващане, представяне, 
метрифициране и регистриране на капитала на предприятието по форма и 
по произход в процеса на неговия кръгооборот. Изразява становище, че 
„този способ обуславя съществуването, проявлението и функционирането 
на останалите способи на счетоводството― (Душанов, Ив., 2008, с.81). Сче-
товодният баланс се определя като присъщо средство за практическа реа-
лизация на способа на балансовото обобщаване. Чрез баланса капиталът се 
представя в парично изражение към определен момент и в определен поря-
дък в двете му форми на проявление – като имущество и като източник на 
това имущество, т.е. като обективизация и като абстракция. 

Значението на баланса се определя от учените-счетоводи главно чрез 
предназначението на представената счетоводна информация, която е по-
лезна за ръководството, собствениците и кредиторите на предприятието, за 
държавните институции, за определяне на макроикономически показатели, 
за научни изследвания, за обществото като цяло. За целта тя трябва да е с 
качествени характеристики, чрез които състоянието на предприятието да е 

                                                           
1 Тотев, Тотю Тодоров, професор, (1920-1998). 
2 Пергелов, Коста Димитров, професор, (1921-2007). 
3 Душанов, Иван Иванов, професор, д-р ик. н. (1928-2019). 
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„искрено и вярно― (Добрев, Д., 1928-а, с.14). Към момента, регламентира-
ните качествени характеристики на счетоводната информация във финан-
совите отчети с общо предназначение, в които балансът е първа съставна 
част, са уместност и достоверно представяне, съпоставимост, възможност 
за проверка, своевременност и разбираемост (Концептуална рамка за фи-
нансово отчитане, 2018, глава втора). Балансовата информация е и с конт-
ролно значение за текущото счетоводно отчитане. Промените в активите и 
капиталите след всяка стопанска операция са надеждно и вярно счетоводно 
отразени, ако балансовото равенство се запазва. 

Видно е, че същността на счетоводния баланс предопределя значението му. 
 
 Класификация, форма, структура и съдържание на счетоводния 

баланс 
Класификацията на счетоводния баланс се осъществява по различни 

критерии. По този начин се постига богата характеристика на баланса в те-
оретичен и приложен аспект. Видовете баланси се отличават по предназна-
чение, цел, форма. Независимо от това, същността за съпоставяне в парич-
но изражение на двуаспектното проявление на капитала на предприятието 
в неговата обективизация като активи и абстракция като капиталови из-
точници остава присъща и неизменна. 

Основни критерии за класификация на счетоводния баланс са: 
- причина за съставянето му и 
- форма, структура и съдържание. 
Първият критерий е свързан с момента, целта и предназначението на 

представената информация. 
 По този критерий учените-счетоведи класифицират баланса като из-

вънреден и редовен. Според Добрев редовните баланси служат за устано-
вяване на резултат, за контрол на текущото отчитане на стопанските опе-
рации, за оперативно управление. Представената информация е със ста-
тична и с динамична, преходна същност, защото отразява към определена 
дата имуществото и капиталите на предприятието, които в последствие се 
променят във възпроизводствения процес. Ето защо е подходящо баланс да 
се съставя и за по-кратки срокове на отчетния период, определящ се като 
междинен баланс. Към момента междинните баланси, като съставна част 
на междинните финансови отчети, са стандартизирани чрез отделен счето-
воден стандарт (МСС 34 „Междинно финансово отчитане― и СС 34 „Меж-
динно финансово отчитане―, 2019). 

С практическа приложимост в групата на редовните баланси са познати-
те начален и краен баланс, съставяни съответно в началото и в края на от-
четния период. Те са база за формулиране на счетоводния принцип за 
стойностна връзка между начален и краен баланс (Закон за счетоводството, 
2019, чл. 26, ал. 1, т. 5: независимост на отделните отчетни периоди и 
стойностна връзка между начален и краен баланс). Сметката за печалбите и 
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„искрено и вярно― (Добрев, Д., 1928-а, с.14). Към момента, регламентира-
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загубите, обозначавана като резултатен баланс, се разглежда със значение 
на анекс и допълнение към крайния годишен баланс, подлежащ на публи-
куване (Добрев, Д., 1928-б, с. 10-11). Редовните баланси са компонент, със-
тавна част, на годишните финансови отчети, чиято информация е с общо 
предназначение и е публично достояние. 

Извънредните баланси се съставят при необичайно ситуации. Добрев ги 
определя като имуществени и организационни. Пример са учредителните и 
ликвидационните баланси, балансите за целите на бизнескомбинациите и 
др. Пергелов и Душанов разглеждат като извънреден баланс и т.нар. оздра-
вителен баланс, който се съставя с цел укрепване на дейността на предпри-
ятието. Тотев определя учредителния баланс като встъпителен, който се 
явява „началото на счетоводната отчетност― на предприятието, а ликвида-
ционния – като разновидност на приключителния (Тотев, Т., Д. Спасов и 
М. Базлянков, 1978-а, с.134). Той разглежда критерия за източника на дан-
ните, въз основа на които са съставени балансите. Различава „счетоводен 
баланс―, съставен само по данни от счетоводството и „инвентарен баланс―, 
съставен по данни от счетоводството и проведена инвентаризация на акти-
вите и пасивите. Изразява становището, че инвентарният баланс е най-
точен, тъй като представя информация и за стопански операции, които 
протичат стихийно и не са документирани по надлежния ред. В настоящата 
практика счетоводен баланс се съставя след проведена инвентаризация, ко-
ето е възприета законова норма при съставяне на годишните финансови 
отчети (Закон за счетоводството, 2019, чл. 28).   

Вторият критерий за класификация на счетоводния баланс е свързан с 
неговата форма, структура и съдържание. 

Учените-счетоведи разглеждат вариантите за позициониране на активи-
те и капиталовите източници в балансовата схема и определят формата на 
баланса като двустранна и едностранна. Към момента двустранната балан-
сова форма е възприета в националните счетоводни стандарти (СС 1 
„Представяне на финансови отчети, Приложение 1), а едностранната – в 
международните (МСС 1 „Представяне на финансови отчети―). И двата ва-
рианта на балансовата схема притежават предимства и недостатъци. По-
важните са в следните насоки: 

- Двустранната форма на баланса предполага сравнимост между акти-
вите и капиталите стойностно и като функционална конкретика. Подходя-
ща е за анализиране на представената информация и установяване на фак-
тически положения и предположения за бъдещо развитие на предприятие-
то. База е за установяване на показатели, съответстващи на принципа за 
„действащо предприятие―. Срещуположното разположение на активите и 
капиталите – собствени и привлечени, създава впечатление за обемност, 
сложност, необходимост от специални знания, поради което се затруднява 
разбираемостта на балансовата информация. 
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-  Едностранната форма на баланса се възприема лесно. Последова-
телното представяне първо на активите, под тях – собствения капитал и па-
сивите, е подходящо за бърза разбираемост на имущественото и финансо-
вото състояние на предприятието. Възможността за едновременно осмис-
ляне и сравняване на информацията е отстранена. Едностранната балансова 
схема е по-скоро изброяване на отделните обекти в стопанската дейност, кое-
то е благоприятно за разнородните потребители на информацията в отчета. 

И в едностранната и в двустранната форма на балансовата схема се 
включват само позициите (балансовите статии), отразяващи обекти от дей-
ността на отчитащото се предприятие, за които е на лице обобщена счето-
водна информация. (Балансови статии без стойностни данни не се посочват 
в балансовата форма.) 

Структурата на баланса е с предназначение за изпълнение на качествата 
„яснота― и „разбираемост― на представената информация. Чрез нея се изра-
зява вътрешната финансово-имуществена организация на предприятието. 
Това предполага обоснована логическа последователност и степен на 
обобщеност на данните за активите, пасивите и собствения капитал. Един-
но е становището за структуриране на активите и капиталите в раздели, 
групи и балансови позиции, а за систематизирането им се възприемат кри-
териите за ликвидност на активите и изискуемост на капиталовите източ-
ници. Идентично е и разбирането за представяне на информация за теку-
щия и за предходния отчетен период, което е съдържание на счетоводния 
принцип за сравнимост и съпоставимост (Закон за счетоводството, 2019, 
чл. 26, ал. 1, т. 2: последователност на представянето и сравнителна ин-
формация); идентифициране на съставителя, датата на баланса и датата на 
съставянето му; обозначаване вида на баланса, ако е извънреден, както и 
ако не е за отделно предприятие – консолидиран. Тотев предлага подобре-
ния на балансовата схема чрез оптимизиране на броя на разделите, групите 
и балансовите статии,  уеднаквяване на терминологията, изграждане на 
единна балансова схема (Тотев, Т., Актуални теоретико-методологични 
проблеми на предмета и метода на счетоводната отчетност, 1979, с.81-84). 
Той изразява становище за балансираност между разделите на актива и па-
сива в баланса, пред вид планово целевата организация на икономиката. 

Съдържанието на счетоводния баланс се характеризира и с оценката на 
активите и пасивите. Пергелов и Душанов разглеждат брутен баланс, в 
който активите и пасивите се представят по стойността на възникването си, 
и нетен баланс, в който оценката им е коригирана в съответствие с иконо-
мическата им същност и нормативните изисквания. Според Добрев не мо-
же да се определи абсолютно верен метод за оценяване на всички ситуа-
ции, свързани с активите и пасивите. „По-скоро се касае за една приблизи-
телна оценка― (Добрев, Д., 1928-в, с. 52-54). В счетоводството приблизи-
телните оценки се установяват с възприемането на парите като измерител 
за стойността на обектите в стопанската дейност. Настоящата практика 
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прилага счетоводен стандарт за приблизителните оценки (МСС 8 „Счето-
водна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки― 
и СС 8 „Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и 
промени в счетоводната политика―). Като важни фактори за формиране на 
оценки Добрев определя качествата за потребление и продаваемост (Доб-
рев, Д., Теория и анализ на балансите, 1950, с. 59). В тази връзка се разяс-
нява същността на реализуемата (продаваема), потребителната (балансова-
та), костуемата (цена на придобиване, себестойност) и подоходната (до-
ходността на съответен актив/пасив) стойност.  

Въпроса за оценките на активите и пасивите е с постоянна актуалност. Ва-
риативните му решения са част от постановките на Концептуалната рамка за 
финансово отчитане (Концептуална рамка за финансово отчитане, 2018, глава 
6) и Общите разпоредби на националните счетоводни стандарти. Възприетите 
бази за оценяване на активите и пасивите в баланса са „историческа цена―, 
прилагаща се като „цена на придобиване― и „себестойност― и „текуща стой-
ност― с проявление на „справедлива стойност―, „стойност в употреба― и „те-
куща цена на придобиване―. Същността им е както следва: 

 
АКТИВИ – оценъчни бази за определяне на балансова стойност 

Историческа цена 
на придобиване 

Справедлива 
стойност 

Стойност  
в употреба 

Текуща цена на 
придобиване 

Цена на актива в 
момента на придо-
биването или съз-
даването му, вклю-
чително и разходи-
те по сделката, до 
степента, в която 
не е потребена и 
може да бъде възс-
тановена. 

Цената, която би 
била получена при 
продажба на акти-
ва без разходите 
по сделката при 
продажбата му. 

Настоящата стой-
ност на бъдещите 
парични потоци от 
използването на ак-
тива и от окончател-
ното освобождаване 
от него, след прис-
падане на разходите 
по сделката при 
освобождаването му.  

Текуща цена на 
придобиване на 
актива, включи-
телно разходите по 
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ПАСИВИ – оценъчни бази за определяне на балансова стойност 

Историческа цена 
на придобиване 

Справедлива 
стойност 

Стойност при 
изпълнение 

Текуща цена на 
придобиване 

Възнаграждението, 
получено за поема-
не на задължението, 
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дължението, увели-
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парични потоци над 
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Видно е, че според възприетите оценъчни бази на активите и пасивите, 
балансите, които се съставят към момента, са нетни. Отделните балансови 
позиции са с парична равностойност, определена като разлика между от-
четната стойност и коректива за съответния елемент (СС 1 – Представяне 
финансови отчети, т. 15.4). 

В трудовете на учените-счетоведи на катедра „Счетоводство и анализ― 
при УНСС се представя и класификация на счетоводния баланс според об-
хвата на представената информация и дейността на отчитащото се предп-
риятие. В тази връзка балансите се характеризират като индивидуални 
(единични, самостоятелни), сборни и консолидирани и като баланси на 
стопански, банкови, застрахователни и др. предприятия. Тези специфики са 
стандартизирани и нормативно регламентирани в практиката днес. 

 
 Теории за счетоводния баланс 
Теории за балансите са представени основно в трудовете на проф. Ди-

митър Добрев (Добрев, Д., Учение за балансите, 1928-г, с. 175-180). Те се 
основават на икономическата и организационната същност на предприяти-
ето като стопански субект. Обосновани са чрез същността и значението на 
счетоводния баланс за обобщено отразяване на капиталовия кръгооборот 
като динамика и като резултат от дейността към определен момент.  С 
важно значение са теориите за „статичен― и „динамичен― баланс. Опреде-
ленията „статичен― и „динамичен― баланс са със смисъл на характеристи-
ките на представената информация.  

 Теория за статичност на информацията в счетоводния баланс – 
„статична“ теория 

Добрев се позовава на постановките на Никлиш (Nicklisch, N.), Осбар 
(Osbar, W.), Ле Кутре (Le Coutre) и др. като създатели на „статичното― уче-
ние за баланса.  В „статичната― теория се обосновава ролята на баланса в 
две направления:  

- да представи имущественото и финансовото състояние на предприя-
тието и 

- да служи като средство за установяване на резултата от дейността. 
Фактът, че счетоводен баланс се съставя към определена дата, характе-

ризира представената в него информация като статична. Но това е само от 
формален аспект. По същество балансовата конкретика отразява както 
осъществен капиталов кръгооборот, така и определено стопанско съдър-
жание на имуществото и на финансовите източници. Следователно е на 
лице статично и динамично взаимодействие. Това е основание „статична-
та― теория за баланса да се определя и като „органична―. Учредителният 
баланс на предприятието, обхващащ първоначалното имущество и капитал 
на предприятието,  се възприема като органично начало на систематичното 
счетоводство. На тази база се осъществява текущо счетоводство за стопан-
ската дейност през определен отчетен период, в края на който се съставя 
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краен баланс, който е начален за следващия отчетен период. Тази повтаряе-
мост на жизнеспособността на предприятието се изразява в периодичните (го-
дишните) баланси, които са съставна част на годишните финансови отчети. 

Обстоятелството, че счетоводният баланс представя информация за ак-
тивите, пасивите и собствения капитал на предприятието доказва, че е из-
точник на данни и показатели за разкриване на възможности за функцио-
ниране на предприятието като действащо. Следователно статичността на 
балансовата информацията притежава и динамичен аспект. Този динами-
чен аспект е потенциалното финансово – имуществено състояние на пред-
приятието, определящо се на база балансова информация към определена 
дата и за конкретен времеви период. 

Чрез схващанията за статичност на балансовата информация, Добрев 
обосновава, че резултатът от дейността на предприятието е установен чрез 
сметката за печалбите и загубите. Тя е самостоятелен отчет и се съставя 
преди баланса, „стои извън и пред самия баланс―. Балансът само потвърж-
дава този резултат. Утвърждава се становището, че балансът и сметката за 
печалбите и загубите са във връзка и зависимост чрез идентичността на фи-
нансовия резултат и чрез произхода на приходите и разходите за отчетния пе-
риод. Това съответства на постановките в Концептуалната рамка за финансо-
во отчитане (Концептуална рамка за финансово отчитане, 2018, т. 5.4): 

 
Отчет за финансовото състояние / Счетоводен баланс в началото на отчетния период 

Активи – Пасиви = Собствен капитал 
+ 

Промени в собствения капитал 
Отчет за финансовите резултати от дей-

ността / Отчет за приходите и разходите 
 
Приходи – Разходи 

Вноски от притежателите на 
собствения капитал  

минус  
разпределения към притежате-

лите на собствения капитал 
= 

Отчет за финансовото състояние / Счетоводен баланс в края на отчетния период 
Активи – Пасиви = Собствен капитал 

 
Следователно значението на баланса според същността на „статичната― 

теория е чрез съдържащата се в него информацията да представи към оп-
ределен момент във времето разполагаемите активи, пасиви и собствен ка-
питал, във връзка и зависимост с приходите и разходи за същия период, 
обхванати в отделен отчет, и на тази бази да се разкрият възможностите на 
предприятието да продължи дейността си в бъдеще. 
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 Теория за динамичност на информацията в счетоводния баланс – 
„динамична“ теория 

Добрев представя вижданията си за динамичност на балансовата ин-
формация като се основава на теориите, разработени от Шмаленбах1 
(Schamelenbach, Е.), Шмалц (Schmalz, K.), Фишер (Fischer, G.) и др. В същ-
ността на понятието „динамичен― баланс е разбирането за резултатен ба-
ланс. Целта на съставяне на резултатен баланс е да се определи резултат от 
дейността на предприятието за определен времеви период. Подобно е ста-
новището и на представителите на юридическото направление в счетовод-
ството за целите на данъчното право. 

Вижданията на Добрев за динамичността на информация в баланса са в 
следните насоки: 

* Същността на понятието „динамичен― баланс отразява връзките и за-
висимостите между имуществото и капиталовите източници. Стремежът е 
чрез баланса да се установи финансов резултат – „салдо на баланса―, който 
представя мащаба на „стопанствеността― на предприятието. Най-общо това 
е стойността на собствения капитал, определена като разлика между сума-
та на активите и пасивите, и съпоставянето й със размера за предходния 
отчетен период като се изключат вноските и разпределенията, свързани със 
собствениците. Следователно съжденията на Добрев съответстват на съв-
ременната концепция за поддържане на финансовия капитал (Концептуал-
на рамка за финансово отчитане, т.8.3; Стоянов, С. и колектив, 2018). Мо-
же да се каже, че и теорията за „динамичен― баланс по същество е практи-
ческа реализация на тази концепция, теоретично обоснована и регламенти-
рана. Равенство между резултата от дейността, установен чрез „динамич-
ния― баланс и сметката за печалбите и загубите не се изисква. 

* В приложен аспект „динамичният― баланс представя имуществото и 
капиталовите източници в потенциално изражение. За активите е под фор-
мата на входящи парични потоци (продажба на активи, получаване на взе-
мания от клиенти и други дебитори и др.) и на разходи (за амортизация, 
материали, персонал и др.), а за пасивите – като изходящи парични потоци 
за погасяване на задължения, придобиване на активи, осъществяване на 
разходи и др. Подобни съждения са основание информацията в счетовод-
ния баланс да се разглежда и да се разбира като едно вероятностно бъдещо 
финансово-имуществено състояние на предприятието. Това е в съответст-
вие с целта на финансовите отчети с общо предназначение да представят 
информация за отчитащото се предприятие, която да е полезна за настоящи 
и потенциални инвеститори (Концептуална рамка за финансово отчитане, 
2018, т.1.2.). 

                                                           
1 Немският икономист Шмаленбах е възприет като създател на динамичното учение за 
баланса и въвежда понятието „динамичен баланс―. 
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* Според „динамичната― теория за баланса крайният резултат от дей-
ността на предприятието се установява при неговата ликвидация.  До този 
момент финансовият резултат е периодичен и се определя чрез съпоставя-
не на приходите и разходите в отделен отчет (сметка за печалбите и загу-
бите).  Периодичният финансов резултат отразява частта от активите и па-
сивите, която се е проявила като приходи и разходи. Може да се каже, че 
„динамичният― баланс е със същност на непрекъсната трансформация на 
стойността. 

 
Заключение 
От представеното изследване могат да се формулират следните изводи и 

резултати: 
 Същността на счетоводния баланс е в двуаспектното предста-

вяне на вложения в предприятието капитал – по форма на имущест-
вено проявление като активи и по източници на придобиване като 
собствен капитал и пасиви. Някои от учените-счетоведи (Добрев, Ду-
шанов) възприемат баланса като организационна основа на счетовод-
ството, а други (Тотев) – като продължение на двустранното отразя-
ване на стопанските операции по счетоводните сметки, за целите на 
обобщаване на счетоводната информация. Счетоводният баланс е 
средство за практическо проявление на способа балансово обобщаване. 
Същността му е база за разработване на балансова теория за капита-
ла. Значението на счетоводния баланс е да представи информация с 
качествени характеристики за задоволяване интересите на заинтере-
сованите лица от дейността на предприятието. 

 Класификацията на счетоводния баланс по различни критерии е 
обект на теоретични изследвания и приложни проявления. Целта е 
балансът да се характеризира от разнообразни аспекти и да се разкрие 
полезността на представената в него информация. Като съставна 
част на финансовите отчети, неговата форма, структура и съдържа-
ние са предмет на стандартизация и нормативна регламентация. По 
този начин финансовото и имущественото състояние на отчитащо-
то се предприятие са разбираеми и ясни за заинтересованите от него-
вото бъдещо развитие и са предпоставка за инвестиционни решения. 

 Разработените теории за счетоводния баланс се основават на 
неговата същност, на качествата и предназначението на представе-
ната информация. Те са база за актуални теоретични и приложни 
постановки като концепциите за поддържане на собствения капитал, 
оценката на активите и пасивите, формирането на финансовия ре-
зултат и др. Стремежът е чрез вечното балансово равенство между 
имуществото и източниците за придобиването му да се пресъздаде 
осъществения капиталов кръгооборот и да се установи икономическия 
потенциал на предприятието.  
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*** 
Учените-счетоведи на катедра „Счетоводство и анализ“ при УНСС 

теоретично обосновават същността на счетоводния баланс като не-
изменно равенство на числови величини, изразени чрез паричния изме-
рител, за активите и капиталовите източници на предприятието, с 
присъщо приложно проявление. Това е основание счетоводният баланс да 
се определи като аксиома, парадигма, базов принцип в счетоводството.  
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BALANCE SHEET – SUBJECT OF RESEARCH  
BY ACCOUNTANTS IN THE DEPARTMENT OF ACCOUNTING  
AND ANALYSIS AT UNWE 

 
Kameliya Savova1 

 
„ The mind is not only knowledge but also the ability to apply that 

knowledge in practice“ – Aristotle 
 
Abstract 
The Balance Sheet has been the subject of research by accounting scientists 

at UNWE's Department of Accounting and Analysis since its foundation in 1920. 
Their work on the subject is of current relevance and with valuable 
contributions to economic science. The essence of the balance sheet as a two-
dimensional reflection of the capital invested in the enterprise – as assets and 
capital sources – determines its importance for the users of the information 
presented therein. Balance sheet is defined as a means of practical application 
of the „balance sheet aggregation“ method. Some scientists define it as an 
organizational basis of accounting, and others – as for a continuation of two-
dimensional reflection of business accounting operations for the purpose of 
summarizing accounting information. The various classification criteria of the 
balance sheet help to reveal the diverse usefulness of the information presented 
therein. The conceptions  on its form, structure and content are similar. In view 
of their importance to users of carrying information they are subject to 
standardization and regulatory framework. The qualities of balance sheet 
information and its applied presentation provoke the development of balance 
sheet theories. The „static“ and „dynamic“ balance theory are fundamental. 
They are the basis for current theoretical and applied concepts, approaches and 
policies in accounting, which contributes to the development of economic 
science. 

 
Keywords: balance sheet, balance sheet summary, balance sheet equality, 

balance sheet estimates, balance sheet theories. 
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СТОПАНСКИ СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ – МОДЕЛИ  
И НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

 
доц. д-р Марко Тимчев1 

 
Резюме: В доклада са предложени модели за усъвършенстване на нау-

кометрията, методологията и организацията на стопанския счетоводен 
анализ на предприятието. Изследвани са методологични проблеми и моде-
ли  за анализ на  ключови показатели, характеризиращи дейността, фи-
нансовата стабилност и ефективността. Представен е концентричен 
модел  „Счетоводен бизнес анализ в балансирана система от показатели“ 
с възможности за пазарно позициониране (SWOT – Analysis), анализ на 
риска (Z-Score Analysis). Изследвани са проблеми на информационното 
осигуряване на  стопанския счетоводен анализ в балансирана система от по-
казатели, посредством системи за счетоводно и интегрирано отчитане. 

Ключови думи: анализ, счетоводство, балансирана система, интегри-
рано отчитане 

JEL 410 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Стопанският счетоводен анализ е специфична функция на управление-

то, приложна методология и наука. Като специализирана функция ССА е 
иманентен на основните функции на управлението: бюджетиране, отчита-
не, контрол и регулиране. Наукометричната рамка на ССА се базира на па-
раметрите: предмет, обект и метод. Предмет на ССА на предприятието са 
микроикономически, финансови, счетоводни и бизнес процеси, свързани с 
трансформациите на капитала във фазите и етапите на маркетинговата, ин-
вестиционната, оперативната, търговската и финансовата дейност на пред-
приятието. Обект на ССА са микроикономиката, активите, капиталите, ця-
лостната дейност и потенциал на предприятието. Методът на ССА от фи-
лософско-епистемологична гл. т., е система от способи, позиционирана  
между предмета и обекта. Променливата пазарна среда предполага усъ-
вършенстване на видовете ССА – предварителен, оперативен, текущ, пос-
ледващ и ситуационен. Видовете анализ трябва да се интегрират в хори-
зонтален, вертикален, пространствен и интегрален аспект. Методиката на 
ССА е ориентирана към пазарните позиции, оперативната дейност и фи-
нансовата стабилност на предприятието. ССА трябва да се третира интег в 
пространствен, ситуационен и динамичен аспект. Необходимо е интегри-
ране на видовете, обектите и насоките на ССА в единна методическа сис-
тема (Фиг.1). Научният и приложен метод  на ССА се базира на философс-
ко-гносеологичните принципи: анализ, синтез, индукция, дедукция и тра-

                                                           
1 Доц. д-р Марко Тимчев, катедра „Счетоводство и анализ―, УНСС 
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дукция. Към показателите от системата на ССА трябва да се прилага вре-
меви критерий за т.нар. оптимално  информационно съдържание. Счетоводс-
твото и теорията на стопанския счетоводен анализ показват, че показателите 
имат различно информационно съдържание в отделните моменти от времевия 
хоризонт и логистичния цикъл на дейността на предприятието. Връзката меж-
ду информационното съдържание на показателите и темпоралния бизнес – 
хоризонт се идентифицира с функционален модел: 

 
Qip = f (t, q) 

Където:  Qip – количество информация в i – я  показател в оптимелния 
момент за анализ; 

t – времеви хоризонт на дейността и логистичния цикъл на бизнеса; 
q –  количество информация за единица време от времевия хоризонт. 
 
Голяма част от показателите за анализ придобиват оптимално, т.е. адекват-

но информационно съдържание след изтичане на пълния счетоводен цикъл. 
Методологията и организацията на ССА са базирани на  системен, стопан-
ски (технико-икономически), счетоводен и финансов подход. Балансирана-
та система от показатели (БСП), утвърждавана от Д.Нортън и Р.Каплан 
[13] предполага интегриране на финансови и нефинансови показатели. 
БСП предполага управленски счетоводен анализ в четири ключови перс-
пективи (Фиг. 2). 

Бизнес метриката на ССА изисква субординация на ключовите видове  – 
предварителен, оперативен, прогностичен, текущ и последващ бизнес ана-
лиз. Необходимо е интегриране на ССА в рамките на балансирана  система 
от показатели за ефективност. Възможностите на ССА нарастват ако  при 
предварителния бизнес анализ се приложи методологията „SWOT – Method 
of Analysis“ с цел позициониране на предприятието спрямо конкурентите в 
пазарното пространство. 
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предварителен, оперативен, прогностичен, текущ и последващ бизнес ана-
лиз. Необходимо е интегриране на ССА в рамките на балансирана  система 
от показатели за ефективност. Възможностите на ССА нарастват ако  при 
предварителния бизнес анализ се приложи методологията „SWOT – Method 
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пазарното пространство. 
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Фиг. 1 
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Фиг. 2 

В условията на пазарна неопределеност особена значимост придобива 
анализа на антикризистия потенциал на бизнес организацията. Всичко това 
поражда необходимост от преформулиране на методологията на ССА съ-
образно с  методите за  дискриминантен бизнес анализ  на риска. 

 
1. НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАУКОМЕТРИЯТА  
И МЕТОДОЛОГИЯТА НА ССА 
 
ССА трябва да бъде ориентиран към принципите и модели на баланси-

раната система от показатели, разработена от  Дейвид Нортън и Робърд 
Каплан – KPMG, САЩ [14]. Балансираната система от показатели е инст-
румент за стратегически менджмънт, контролинг и анализ на ефективност-
та. БСП трансформира мисията и стратегията на бизнес организацията в 
комплекс от показатели за анализ и управление на всички нива – простран-
ствено и в дълбочина.  

Традиционната методическа схема на ССА трябва да бъде подобрена в 
съответствие  с особеностите на конкурентната пазарна среда. 

Анализът и оценката на риска от дестабилизация и банкрут може да се 
води в рамките на балансираната система посредством дискриминантен 
анализ [8]. Eд. Алтман разработва методологията за дискриминантен ана-
лиз на база на функцията: 

 
Z = 0,012Х1 + 0,014Х2 + 0,033Х3 + 0,006Х4+ 0,999Х5,  (1) 

 
Х1 – отношение на собствените краткотрайни активи  към  активите; 



Сборник с доклади 285Сборник с доклади 

284 

 
Фиг. 2 

В условията на пазарна неопределеност особена значимост придобива 
анализа на антикризистия потенциал на бизнес организацията. Всичко това 
поражда необходимост от преформулиране на методологията на ССА съ-
образно с  методите за  дискриминантен бизнес анализ  на риска. 

 
1. НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАУКОМЕТРИЯТА  
И МЕТОДОЛОГИЯТА НА ССА 
 
ССА трябва да бъде ориентиран към принципите и модели на баланси-

раната система от показатели, разработена от  Дейвид Нортън и Робърд 
Каплан – KPMG, САЩ [14]. Балансираната система от показатели е инст-
румент за стратегически менджмънт, контролинг и анализ на ефективност-
та. БСП трансформира мисията и стратегията на бизнес организацията в 
комплекс от показатели за анализ и управление на всички нива – простран-
ствено и в дълбочина.  

Традиционната методическа схема на ССА трябва да бъде подобрена в 
съответствие  с особеностите на конкурентната пазарна среда. 

Анализът и оценката на риска от дестабилизация и банкрут може да се 
води в рамките на балансираната система посредством дискриминантен 
анализ [8]. Eд. Алтман разработва методологията за дискриминантен ана-
лиз на база на функцията: 

 
Z = 0,012Х1 + 0,014Х2 + 0,033Х3 + 0,006Х4+ 0,999Х5,  (1) 

 
Х1 – отношение на собствените краткотрайни активи  към  активите; 

Приносите на счетоводството в икономическата наука 

 

285 

Х2 – отношение на неразпределената печалба към величината на акти-
вите; 

Х3 – отношение на печалбата, преди данъци, такси и лихви (EBIT) към 
общата величина на активите; 

Х4 – отношение на пазарната стойност на обикновените привилегиро-
ваните акции (финансови активи) към балансовата стойност на привлече-
ния капитал (Total Debts); 

Х5 – отношение на нетните приходи от продажби (Net Sales)  
към общата величина на активите (коефициент на обращаемост). 
 
В модифициран вид   Z  –  функцията придобива вида: 
 

Z = 1,2X1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4+ Х5   (2) 
 
Предприятията, характеризиращи се със „ Z-Score“ параметри, равни на 

или по-високи от 2,99, би следвало да се третират като „финансово стабил-
ни―, а бизнес организацийте чийто „ Z-Sсore „ параметри са по-малки от 
1,81 се отличават с висока степен на риск от несъстоятелност (т.н. „финан-
сов срив―). Възприета е оптимална точка минимум с критична стойност 
равна на 2,675. 

Методологията за анализ на риска от дестабилизация (несъстоятелност) 
би следвало да се позиционира в направление „Финансова стабилност на 
предприятието― на балансираната система от показатели за анализ (Фиг.2). 
Балансираната система от показатели функционира в интегриран режим 
със системата на ССА (Фиг.3). Подсистемата за предварителен анализ, вкл. 
„SWOT – Analysis“, трябва да локализира силните, слабите страни, въз-
можностите и заплахите за бизнес организацията. 
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СТОПАНСКИ СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 
Фиг. 3 

Подсистемата за предварителен ситуационен анализ и позициониране в 
пазарното пространство може да се усъвършенства съобразно с принципи-
те на т. нар. „Лицензионно (бордно) табло. О.Симеонов и Ев.Андронов 
представят развитие на „SWOT Method of Analysis“ [5] – „Лицензионно 
табло― (Фиг. 4) . 

 

Анализ  на финансовия резултат на фирта 
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DDDddDDDebts 

Анализ на финансовата стабилност и 
риска от финансова несъстоятелност  

“Z-Score Method of Analysis”  

Анализ на  рентабилността и  
икономическата добавена стойност 

„ROA, ROE, ROS – EVA and WASS As-
sets,стойноствъзвръщаемостта на капитала 



Сборник с доклади 287Сборник с доклади 

286 

СТОПАНСКИ СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 
Фиг. 3 

Подсистемата за предварителен ситуационен анализ и позициониране в 
пазарното пространство може да се усъвършенства съобразно с принципи-
те на т. нар. „Лицензионно (бордно) табло. О.Симеонов и Ев.Андронов 
представят развитие на „SWOT Method of Analysis“ [5] – „Лицензионно 
табло― (Фиг. 4) . 

 

Анализ  на финансовия резултат на фирта 
EBIT, Net Profit and ROS. 

Маркетингов анализ, анализ на  финансовата 
стабилност, бюджетиране и инвестиционен 

избор - SWOT Method of Analysis 

Анализ на 
раходите 

Анализ на 
оперативната 

дейност 
продажбите 

Анализ на  
приходите 

Анализ на 
активите 

Assets Analysis  

Анализ на 
капиталите   

Capitals 
DDDddDDDebts 

Анализ на финансовата стабилност и 
риска от финансова несъстоятелност  

“Z-Score Method of Analysis”  

Анализ на  рентабилността и  
икономическата добавена стойност 

„ROA, ROE, ROS – EVA and WASS As-
sets,стойноствъзвръщаемостта на капитала 

Приносите на счетоводството в икономическата наука 

 

287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 4 

2. МОДЕЛИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ССА ПОСРЕДСТВОМ 
ИНТЕГРИРАНЕ В РАМКИТЕ НА БАЛАНСИРАНАТА СИСТЕМА 
ОТ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Съществуват различни методи за анализ на ефективността от дейността 

на бизнес организацията. Доминиращи са два определящи подхода за ана-
лиз и оценка: финансов, фокусиран само върху финансовите показатели и 
смесен, фокусиран както върху финансови, така и върху нефинансови по-
казатели. Основната разлика между двата подхода е в дълбочината и обх-
вата на анализа. Финансовият подход не винаги дава възможност за цялос-
тна оценка на ефективността. При него анализът се свежда до изследване 
предимно на стойностно измеримите ефекти. Анализът на ефективността 
само в парично изражение е в значителна степен непълен и едностранчив. 
Балансирана система от показатели е базирана върху т.нар. смесен подход. 
Балансираната система за анализ е ориентирана както към финансови, така 
и към нефинансови показатели. 

Направлението „Финансова стабилност на предприятието― представлява 
интерес за акционерите, които правейки инвестиционен избор се ръководят 
главно от финансовите резултати и котировките на ценните книжа на 
предприятието (корпорацията, фирмата) на фондовата борса. 

Направлението „Взаимоотношения с клиентите― е водещо в методоло-
гията на балансираната система от показатели. Интересите на клиентите 
определят пазарното търсене, сегментирането на пазара, изтеглянето, въ-
веждането или заместването на стоки, свързано с тяхното качество и ця-
лостна конкурентоспособност. Всички направления на балансираната сис-
тема от показатели се настройват съобразно с целите и критерийте, произ-
тичащи от направление „Взаимоотношения с клиентите―. Удовлетворение-
то на клиентите е критерий съобразно с който се настройват управлението 

Балансирани 
карти 

Лицензионно 
табло Заплахи 

 

Възможности 

 

Силни 
страни 

 
Слаби 
страни 
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и анализа в направленията „Вътрешни бизнес процеси―, „Равнище на чо-
вешкия капитал―, както и в направление „Финансова стабилност―.  

Направлението „Равнище на човешкия капитал― е свързано с избор на 
иновационна, инвестиционна стратегия, както и с квалификация и управ-
ление на човешкия капитал. В това направление на балансираната система 
от показатели се концентрира информация за нематериалните активи 
(брандове, фирмени марки, ноу-хау, патенти, лицензи, търговски права и 
пр.) Методологията на анализа в направление „Равнище на човешкия капи-
тал― е базирана на финансови, но преди всичко на нефинансови показате-
ли. Направлението „Вътрешни бизнес процеси― е ключов сегмент от ба-
лансираната система от показатели за анализ. В това направление трябва да 
се концетрират ресурси за анализ на процесите по управление, производст-
во и продажби. Бизнес процесите се управляват на база на прецизен анализ 
на разходите и себестойността. Ключова роля в решаването на задачите по 
направление „Вътрешни бизнес процеси― играе методологията и методика-
та за анализ на разходите и себестойността. Съществено значение има де-
терминирания факторен анализ на показателя „Разходи на 100лв. приходи― 
във връзка с ключовите бизнес индикатори „Печалба на 100лв. приходи―, 
респ. „Марж на печалбата―. Необходимо е да се анализира влиянието на 
факторите върху показателя „ Разходи на 100 лв. приходи―. 

Себестойността на 100 лв. продукция е основен обект на анализа поради 
връзката на този показател с рентабилността на продукцията (POP – Profitability 
of Production). Тази връзка е иманентна на функционалната зависимост: 

 
     (4) 

       (5) 
 
Методиката за управленски анализ на себестойността на 100 лв. 

нетни приходи от продажби  има следния вид: 
 

 
Фиг. 5 

 

 

 

 

  
  

  

  

 



Сборник с доклади 289Сборник с доклади 

288 

и анализа в направленията „Вътрешни бизнес процеси―, „Равнище на чо-
вешкия капитал―, както и в направление „Финансова стабилност―.  

Направлението „Равнище на човешкия капитал― е свързано с избор на 
иновационна, инвестиционна стратегия, както и с квалификация и управ-
ление на човешкия капитал. В това направление на балансираната система 
от показатели се концентрира информация за нематериалните активи 
(брандове, фирмени марки, ноу-хау, патенти, лицензи, търговски права и 
пр.) Методологията на анализа в направление „Равнище на човешкия капи-
тал― е базирана на финансови, но преди всичко на нефинансови показате-
ли. Направлението „Вътрешни бизнес процеси― е ключов сегмент от ба-
лансираната система от показатели за анализ. В това направление трябва да 
се концетрират ресурси за анализ на процесите по управление, производст-
во и продажби. Бизнес процесите се управляват на база на прецизен анализ 
на разходите и себестойността. Ключова роля в решаването на задачите по 
направление „Вътрешни бизнес процеси― играе методологията и методика-
та за анализ на разходите и себестойността. Съществено значение има де-
терминирания факторен анализ на показателя „Разходи на 100лв. приходи― 
във връзка с ключовите бизнес индикатори „Печалба на 100лв. приходи―, 
респ. „Марж на печалбата―. Необходимо е да се анализира влиянието на 
факторите върху показателя „ Разходи на 100 лв. приходи―. 

Себестойността на 100 лв. продукция е основен обект на анализа поради 
връзката на този показател с рентабилността на продукцията (POP – Profitability 
of Production). Тази връзка е иманентна на функционалната зависимост: 

 
     (4) 

       (5) 
 
Методиката за управленски анализ на себестойността на 100 лв. 

нетни приходи от продажби  има следния вид: 
 

 
Фиг. 5 

 

 

 

 

  
  

  

  

 

Приносите на счетоводството в икономическата наука 

 

289 

където: 
 – абсолютно изменение на себестойността на 100 лв. продукция; 

- физически обем и асортиментна структура на продукцията; 
 – себестойност на единица продукция (основни и допълнителни разходи); 

 – продажна цена на единица продукция без ДДС; 
- влияние на промените във физическия обем и асортиментна-

та структура на продукцията (структурни промени); 
- влияние на промените в себестойността на единица продук-

ция (основни и допълнителни разходи); 
- влияние на промените в продажната цена на единица продукция. 

Анализът може да бъде задълбочен и по отношение на влиянието на 
променливите, условно постоянните разходи, обема, асортиментната 
структура и средните цени на единица продукция. 

 На базата на трансформации и моделиране може да се развият и дефи-
нират   следните  многофакторни  модели [3]: 

   (6) 

 
     (7) 

 
където:  
Q и STR – физически обем и асортиментна структура на продукцията; 

и - променливи разходи и средна цена на единица изделие. 
Съществува пряка и обратна зависимост между себестойността на 100 

лв. продукция, приходите и финансовия резултат (печалба/загуба) на пред-
приятието, която може да се дефинира и предложи следния модел за де-
терминиран факторен анализ [3]: 

 
 (8) 

където: 
Prf (LS) – финансов резултат (печалба/загуба); 
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ключовите показатели от отделните направления са динамично обвързани 
е възможно да се реализира т.нар. принцип на каскадиране. Каскадирането 
в BSc е възможно при наличие на директни и индиректни връзки и зависи-
мости между показателите от четирите направления на BSc. С каскадния 
принцип се цели постигане на т.н. „ефект на доминото― между показатели-
те от направленията на BSc.  

Подборът на показателите за анализ посредством BSc е свързан с отчи-
тане на индивидуалната динамика на тяхното съдържание. На базата на то-
зи критерий трябва да се определя оптималния момент за анализ на всеки 
показател. Балансираната система от показатели за ефективност е базирана 
на т.нар. стратегическа карта, която включва минимум от финансови и не-
финансови показатели, групирани по отделните направления на баланси-
раната система от показатели.  

 
3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Интегрирането на счетоводния бизнес анализ и балансираната система 

от показатели в концентричен модел (Фиг.4) дава възможност за по-
ефективно управление на стратегията на бизнес организацията. 

 
 
  
 
 
 
 

Фиг. 6 

Съвременните икономически реалности поставят сериозни предизвика-
телства пред ССА, на които може да се отговори с решително усъвършенс-
тване в теоретико-методологичен, организационен и практико-приложен 
аспект. Интегрирането на методологийте на стопнския счетоводен анализ в 
балансираната система от показатели дава възможност за значително по-
ефективна реализация на бизнес стратегията на предприятието.  
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Abstract: The scientific paper proposes models for improving the 

scientometry, methodology and organization of accounting business analysis of 
the enterprise. Methodological problems of information capacity, individual 
dynamics and models for the analysis of the key indicators characterizing the 
activity, financial stability and competitiveness of the enterprise are 
investigated. A concentric „Accounting Business Analysis in a Balanced 
Scorecard“ model with market positioning (SWOT), Z-Score Analysis and 
competitiveness analysis are presented. This article explores the problems of 
providing accounting business analysis information in a balanced scorecard 
through accounting and integrated reporting systems. Models of strategic maps 
with KPI indicators are presented, characterizing the activity at a corporate and 
intercompany level and by functional points  of responsibility. 
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РОЛЯТА НА БИЗНЕС АНАЛИЗА  
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СТОЙНОСТТА  
НА КОМПАНИЯТА 

 
доц. д-р Любомир Тодоров1 

 
Резюме: Изяснена е същността на стойностно-базираният менидж-

мънт (VBM) като модерна концепция за управление на бизнеса. Внимани-
ето е насочено към три основни групи фактори, оказващи влияние върху 
стойността на компанията – паричните потоци, цената на капитала и 
капиталовата структура. Определени са основните задачи на бизнес ана-
лиза като важен инструмент на съвременния мениджмънт по отношение 
на всяка от тези групи. Предложени са конкретни подходи, модели и по-
казатели за анализ, на базата на които може да се оцени въздействието 
на посочените фактори върху стойността на предприятието. Целта е, 
резултатите от анализа да послужат при вземането на обосновани уп-
равленски решения, насочени към повишаване на стойността. 

Ключови думи: Бизнес анализ, Стойностно-базиран мениджмънт, Уп-
равление на стойността, Парични потоци, Цена на капитала, Капитало-
ва структура 

JEL G32, M21, M41 
 
УВОД 
През последните 30 години бизнесът постепенно осъзна и възприе една 

нова и прогресивна управленска концепция – стойностно-базираният ме-
ниджмънт (VBM – Value Based Management). Днес интересът на инвести-
торите е насочен не само към постигане на бързи печалби а преди всичко 
към увеличаване на стойността и бъдещите перспективи на компанията. 
Една компания се счита за успешна само ако увеличава стойността си. То-
зи принцип е общовалиден и не се отнася единствено до големите публич-
ни компании, чиито акции се търгуват на фондовите пазари. Понастоящем, 
някои сектори имат огромен потенциал за развитие и естествено, инвести-
циите се насочват към тях. Типичен пример е IT-сектора, в който стой-
ността на някои компании за кратко време се увеличи десетки пъти. Нап-
ример, Facebook само за три години след първоначалното си публично 
предлагане през 2012г. достигна пазарна капитализация от над 250 мили-
арда долара, като в момента тя е 550 млрд. долара. Двете компании с най-
голяма пазарна капитализация в света (Apple и Microsoft) в момента също 
са от сферата на информационните технологии. Някои други сфери също 
имат голям потенциал за развитие и привличат вниманието на инвестито-
рите. Сред тях са комуникациите, биотехнологиите, производството на 
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електроенергия от възобновяеми източници, производството на електро-
мобили, електронната търговия, производството на медицинско оборудва-
не и много други. Финансовият сектор също отчита голям растеж през 
последните десетина години. В топ 10 на компаниите с най-голяма пазарна 
капитализация в света влизат и две компании от финансовия сектор. Дори 
и у нас вече има инвестиционни фондове, инвестиращи в прохождащи тех-
нологични компании, както и в предприятия от други атрактивни сектори. 

Понастоящем, стойността на предприятието е възприемана, като важен 
икономически и финансов показател, който представлява интерес за широк 
кръг лица – собственици, потенциални инвеститори, мениджърски екипи, 
финансови анализатори, инвестиционни посредници, кредитори, бизнес 
партньори, конкуренти и др. Преди появата на VBM-концепцията, оценя-
ването на стойността на предприятието обикновено се осъществяваше само 
при конкретни поводи, като сравнителни оценки на компании при инвес-
тиране в акции, промени в собствеността – сливания, покупко-продажби на 
акции или дялове, подялба на съществуващия бизнес между съдружници-
те, оценка на апортни вноски и др. Днес, стойността на компаниите много-
често се оценява без конкретен повод, превръщайки се в показател, наблю-
даван перманентно. По този начин, собствениците на фирми (притежате-
лите на акции и дялове) измерват доходността на своята инвестиция,  по-
тенциалните инвеститори разбират каква цена си заслужава да платят за да 
придобият дадено предприятие или част от него, а мениджърските екипи 
оценяват ефекта от своята работа.  

Това изследване има за цел да изясни същността на стойностно-
базираният мениджмънт (VBM) като модерна концепция за управление на 
бизнеса и да определи основните задачи на бизнес анализа като важен инс-
трумент на съвременния мениджмънт по отношение на всяка групи факто-
ри, влияещи върху стойността на предприятието. 

 
СЪЩНОСТ НА СТОЙНОСТНО-БАЗИРАНИЯ МЕНИДЖМЪНТ 
(VBM) 
Стойностно-базираният мениджмънт (Value-based Management) предс-

тавлява концепция за управление на бизнеса, чиято основна цел е макси-
мизирането на стойността на компанията и респ. благосъстоянието на ней-
ните акционери (собственици). Според тази концепция, компанията трябва 
да се възприема, като механизъм за създаване на стойност и благосъстоя-
ние за собствениците. Стойността на компанията зависи предимно от ней-
ния потенциал да генерира доходи в бъдеще, т.е. от дисконтираните и бъ-
дещи парични потоци. Стойност се създава само когато нормата на възв-
ръщаемост на инвестираният капитал превишава средно-претеглената цена 
на капитала. Финансовите задължения намаляват стойността на компания-
та. Вниманието на мениджърите трябва да е насочено към ключовите фак-
тори, които могат да увеличат стойността на компанията (Key Value 
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Drivers). Тези фактори трябва да се търсят по линия на споменатите три 
фундаментални променливи – парични потоци, цена на капитала и капита-
лова структура. Цялостната дейност на предприятието – оперативна, ин-
вестиционна, финансова, иновационна и т.н. трябва да се разглежда и уп-
равлява през призмата на основната стратегическа цел – максимизирането 
на стойността. 
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където: 
VE – пазарна стойност на собствения капитал; 
FCFIi – (Free Cash Flows to Investors) свободен паричен поток за инвес-

титорите от дейността за i-тата година от прогнозния период; 
n – брой на годините в прогнозния период; 
WACC – (Weighted Average Cost of Capital) среднопретеглена цена на 

капитала на предприятието (норма на дисконтиране); 
FCFIn – паричен поток за последната година от прогнозния период; 
g – очакван средногодишен темп на растеж на свободния паричен поток 

за следпрогнозния период 
NOA –  (Non-Operating Assets) пазарна стойност на неоперативните ак-

тиви; 
IBD – (Interest-Bearing Debt) лихвоносен дълг 
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Участващите в модела показатели, всъщност са основните преки факто-
ри от които зависи стойността на компанията. Веднага прави впечатление, че 
в най-голяма степен стойността на предприятието ще зависи от размера на па-
ричните потоци, които могат да се определят на базата на следния модел: 

 
 1FCFI EBIT T DA OFA W       

 
където: 
EBIT – (Earnings Before Interests and Taxes) печалба преди лихви и данъ-

ци (брутна оперативна печалба от дейността); 
DA – (Depreciation and Amortzation) амортизации за годината; 
T – (Tax rate) ставка на корпоративния данък; 
ΔOFA – инвестиции в оперативни дълготрайни активи (OFA – Operating 

Fixed Assets) през годината; 
ΔW – инвестиции в оборотен капитал (W – Working capital) през година-

та (изменение на нетния оборотен капитал през годината спрямо предход-
ната година) 

От модела на паричните потоци (FCFI) се вижда, че основна роля за 
размера на паричните потоци има оперативната печалба (EBIT). Тя може 
да се представи като функция на два преки фактора – приходите от про-
дажби (SR –Sales Revenue) и рентабилността на продажбите (ROS – Return 
on Sales)1: 

 
EBIT SR ROS   

 
Този начин на представяне на оперативната печалба е изключително 

полезен за управлението на бизнеса. Неговата идея е следната: оперативна-
та печалба е функция на два основни фактора – приходите от продажби 
(SR – Sales Revenue) и рентабилността на продажбите (ROS) или съотно-
шението между разходите и приходите (CSR – Cost to Sales Ratio). Това оз-
начава, че печалбата може да се увеличи по два начина – като се увелича-
ват продажбите и/или като се повишава ефективността на бизнеса, т.е. като 
се променя съотношението между разходите и приходите в полза на при-
ходите. Вижда се, че моделът насочва вниманието на мениджърите към 
търсенето на възможности за увеличаване на продажбите от една страна и 
повишаване ефективността на бизнеса, от друга страна.  

От модела на оперативната печалба (EBIT) се вижда, че управленските 
решения за увеличаване на печалбата и паричните потоци могат да се раз-
делят на два вида:  
 Решения насочени към увеличаване на продажбите; 

                                                           
1 Тодоров Л., Ефективността на бизнеса – методологични и приложни аспекти на анали-
за и контрола, електронно издание на ИДЕС, брой 4/2017г., стр. 4 
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 Решения насочени към повишаване ефективността на бизнеса 
Първият вид решения могат да бъдат свързани както с продуктовата и 

маркетингова политика, така също и с иновационната и инвестиционна по-
литика и стратегия на предприятието. Например, подходяща реклама, ре-
гистриране и популяризиране на търговска марка, разширяване на дистри-
буторската мрежа, разработване на нови продукти или услуги, разширява-
не на производствения капацитет, въвеждане продажби на кредит (при ня-
кои стоки), проучване на възможностите за износ и споразумения с чуж-
дестранни търговски представители, повишаване качеството на продукци-
ята, което би рефлектирало положително върху обема на продажбите в 
дългосрочен период и т.н. 

За повишаване ефективността на бизнеса и респективно оптимизиране 
на съотношението между разходите и приходите могат да се предприемат 
следните действия: 
 Търсене на резерви за намаляване на себестойността на продукцията 

или услугите. Понякога изникват неподозирани възможности, като напр. 
доставки на материали на по-ниски цени, подобряване организацията на 
производствения процес, усъвършенстване на технологиите, намаляване на 
загубите от брак, намаляване на материалоемкостта и енергоемкостта на 
продукцията и др. Някои от тези действия са свързани с допълнителни ин-
вестиции в нови технологии и оборудване, за които е необходимо допъл-
нително финансиране. В повечето случаи ефектът от подобни инвестиции 
си заслужава и те се възвръщат бързо. 
 Закриване на губещи или нискодоходни производства и дейности. В 

това отношение изключително полезен е анализът на ефективността по ви-
дове продукти и дейности. Отделните продукти могат да се ранжират по 
различни показатели, напр. приходи от продажби, оперативна печалба, 
рентабилност на продажбите и др. Някои от продуктите може да се окажат 
високо ефективни, съчетаващи големи приходи, оперативна печалба и ви-
сок оперативен марджин (рентабилност на продажбите). Други продукти 
може да имат големи продажби, но ниска рентабилност и малка печалба. 
Възможно е някои от продуктите да се окажат губещи. Най-честата причи-
на за това е твърде висока себестойност. Основен проблем при някои произ-
водствени фирми е неточната калкулация на пълната себестойност (с вкл. ад-
министративни разходи и разходи по продажби) или липсата на такава; 
 Оценка на възможностите за повишаване производителността на 

труда. Един от основните проблеми на бизнеса у нас е ниската производи-
телност на труда. Това означава висока себестойност на продукцията и 
ниска конкурентоспособност на производителя, тъй като той не може да се 
конкурира с останалите производители по отношение на цената. Известно 
е, че водещите производители в света поддържат високо качество на най-
ниската възможна цена. Именно съчетанието на високо качество и ниска 
цена увеличава продажбите и пазарния дял на производителя. При някои 



298 Приносите на счетоводството в икономическата наукаСборник с доклади 

298 

производства и дейности, разходите за труд (заплати и осигуровки) имат 
висок дял в себестойността на продукцията (услугите). Повишаването на 
производителността означава с по-малко работници да се произвежда по-
вече продукция. Така предприятието може да реализира значителни ико-
номии от заплати и осигуровки, което директно ще увеличи оперативната 
печалба и ефективността на бизнеса. Освен това, повишаването на произ-
водителността води до намаляване себестойността на продукцията, което 
позволява и редуциране на продажните цени. Ако продукцията е с висока 
еластичност на търсенето, това би увеличило продажбите. Основните фак-
тори, влияещи върху производителността на труда са използваните техно-
логии, състоянието на машините и оборудването, степента на автоматиза-
ция на производството, условията на труд, организацията на производстве-
ния процес, мотивацията на персонала, квалификацията и опита на работ-
ниците, качеството на използваните суровини и материали и др. Един от 
най-съществените фактори за повишаване на производителността са ин-
вестициите в ново производствено и технологично оборудване и в автома-
тизация на производствените процеси. След въвеждане в експлоатация на тези 
инвестиции се постига по-висока енергийна ефективност, по-ниски разходи за 
производствен брак, по-ниски експлоатационни разходи и съкращаване броя 
на работниците. Опитът показва, че подобни инвестиции се изплащат бързо и 
в повечето случаи положителният ефект си заслужава усилията.  

 
2. ЗАДАЧИ НА БИЗНЕС АНАЛИЗА ПО ОТНОШЕНИЕ ЦЕНАТА 
НА КАПИТАЛА 
В съвременния финансов и бизнес анализ, цената на капитала е показа-

тел  с фундаментално значение. Той намира приложение при анализа на 
доходността на бизнеса, създаването на добавена стойност, оптимизиране-
то на капиталовата структура, определянето стойността на бизнеса (спра-
ведливата цена на акциите и дяловете), оценката на финансовата ефектив-
ност на инвестициите и др. Необходимо условие за приложението на т.нар. 
VBM-модели (стойностно-базирани модели) е определянето на минимално 
изискваната норма на възвръщаемост (RRR – Required Rate of Return). Това 
е онази възвръщаемост, която може да се получи от аналогична инвестиция 
със същата степен на риск. В повечето случаи RRR се отъждествява със 
среднопретеглената цена на капитала (WACC – Weighted Average Cost of 
Capital) на предприятието. 

Определянето на цената на дълга не представлява проблем от методи-
ческа гледна точка, тъй като принципът е че, тя зависи от лихвите по дълга. 
Същото обаче, не може да се каже по отношение цената на собствения ка-
питал (RE), която се счита за минимално необходимата норма на възвръща-
емост от собствениците, съответстваща на поетия риск. Правилното и доб-
ре аргументирано извеждане на тази цена е истинско предизвикателство за 
бизнес анализаторите и оценителите. Причината е наличието на различни 
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подходи, способи и варианти, съдържащи голям брой финансови и други 
индикатори за капиталовия пазар, сектора и самото предприятие, което 
предопределя голяма доза субективизъм от страна на анализаторите и оце-
нителите и респективно различна цена на собствения капитал дори за едни 
и същи предприятия. 
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1)  E f L MRP CRPR R R R     

2)  E f L MRP CRPR R R R     

3) E f L MRP CRPR R R R       
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деляне на оптималната капиталова структура и сигнализиране при необхо-
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димост от корекции в една от двете посоки – увеличаване или намаляване 
на съотношението между дълга и собствения капитал и второ – редовно 
наблюдение на нивото на финансовия риск и респективно финансовата ус-
тойчивост на предприятието и отправяне на препоръки към мениджмънта 
при необходимост от действия, насочени към понижаване на този риск и 
повишаване на финансовата устойчивост.  

Според съвременната финансова теория, оптимална е онази капиталова 
структура при която се минимизира средно-претеглената цена на капитала 
(WACC – Weighted Average Cost of Capital) и се максимизира стойността на 
компанията. Това определение обаче, игнорира степента на финансов риск 
за предприятието, която се променя при различно съотношение между дъл-
говете и собствения капитал. Налага се анализаторите да използват огра-
ничителни условия по отношение степента на финансов риск при оптими-
зирането на капиталовата структура. Например, подобно условие може да 
бъде ограничение за увеличаване на дълга при стойности на показателя 
„Лихвено покритие― (ICR) по-ниски от зададен минимум, например ICRmin = 3. 
С други думи, печалбата преди лихви и данъци (EBIT) трябва да покрива 
разходите за лихви (i) повече от три пъти. Оптимизирането на финансовата 
(капиталовата) структура на предприятието, т.е. на съотношението между 
дълговите и собствените източници на капитал зависи от редица фактори, 
по-съществени от които са цените на отделните капиталови източници, до-
ходността на бизнеса и степента на бизнес риск. Въздействащите фактори 
непрекъснато се променят, което  означава, че и оптималното съотношение 
във всеки момент може да е различно. От казаното до тук е ясно, че за да се 
определи оптималната капиталова структура на предприятието към опре-
делен момент не е достатъчно само да се открие съотношението, при което 
се минимизира WACC. Целта на мениджмънта е да се използва в макси-
мална степен ливъридж-ефекта, т.е. да се максимизират показателите ROE 
(възвръщаемост на собствения капитал) и EPS (печалба на акция), като съ-
щевременно финансовият риск се поддържа на разумно ниво. Увеличава-
нето относителният дял на дълга в целия капитал при равни други условия 
води до увеличаване доходността за собствениците, т.е. до повишаване 
стойността на показателите ROE – Return on Equity (възвръщаемост на соб-
ствения капитал), EPS – Earnings per Share (печалба на акция) и предоставя 
възможности за по-висок дивидент на акция при един и същ коефициент на 
изплащане (Payout ratio). Този ефект е познат като ефект на финансовия 
лост (FLE – Financial Leverage Effect). Проблемът е, че увеличаването на 
дълга не може да е безгранично, тъй като над определено ниво (съотноше-
ние между дълговете и собствения капитал) значително нараства финансо-
вия риск за предприятието, което рефлектира в по-висок бета-коефициент 
и респ. по-висока цена на собствения капитал. С други думи, повишаването 
на финансовия риск увеличава и минимално изискваната от акционерите 
(съдружниците) възвръщаемост. Освен това, при висока степен на задлъж-
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нялост намалява стойността на показателя ICR – покритие на лихвите и 
респ. кредитния рейтинг на предприятието. Достъпът до кредитните пазари 
става по-труден, а цената на дълга – по-висока. 

Оптималното съотношение дълг – собствен капитал (DER) може да се 
определи чрез анализ на поведението на основните показатели за ефектив-
ност на бизнеса (ROA, ROE, EPS, ROIC), цена на капитала (RE, RD, WACC) 
и финансов риск (ICR) при промяна в съотношението между дълговете и 
собствения капитал1. Оптимално е онова съотношение DER, при което се 
максимизират показателите ROE и EPS, но същевременно са изпълнени 
следните две условия: 

1) (ROIC > RD) Възвръщаемостта на инвестирания капитал (ROIC) е по-
висока от  нетната цена на дълга (RD); 

2) (ICR > 3) Стойността на показателя „Лихвено покритие― (ICR) е по-
висока от 3. 

Първото условие е свързано с ефекта на финансовия лост. Когато ROIC 
< RD, предприятието реализира отрицателен ефект на финансовия лост и 
следователно, наличието на дълг в структурата е крайно неизгодно. Второ-
то условие е свързано със степента на финансов риск на предприятието. 
Показателят „Лихвено покритие― ICR – Interest Coverage Ratio стои в осно-
вата на рейтинговите оценки на отделните компании, а така също и в осно-
вата на един от способите за определяне цената на дълга – „Способ на син-
тетичния рейтинг― (Synthetic Rating Approach). Изпълнението на това усло-
вие гарантира, че предприятието няма да има проблем с обслужването на 
своите дългове. С оглед поддържането на по-нисък финансов риск, огра-
ничителната стойност на ICR може и да е по-висока от 3.  

При оптимизиране на капиталовата структура е желателно мениджърите 
също да се съобразят и с други две допълнителни условия, които представ-
ляват критерии за създаването на стойност в предприятието, от гл.т. на 
собствениците: 
 (ROE > RE) Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) е по-

висока от цената на собствения капитал (RE) ; 
 (ROIC > WACC) Възвръщаемостта на инвестирания капитал (ROIC) 

е по-висока от среднопретеглената цена на капитала (WACC) (Stewart, G. 
Bennet, 1990). 

Много предприятия нямат достатъчно висока доходност на бизнеса и не 
покриват критериите за създаване на стойност. Това разбира се не означа-
ва, че те не бива да се финансират чрез дългове.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Като обобщение от изследването, се налага извода, че бизнес анализът в 

качеството си на инструмент на фирмения мениджмънт изпълнява същест-

                                                           
1 Тодоров Л., Съвременни модели за оценка на бизнеса, Нова звезда, 2014, стр. 251 
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вена роля при управлението на стойността на компанията. От една страна, 
посредством различни способи и модели анализът е в състояние да следи 
както процеса на създаване на стойност в предприятието, така и да опреде-
ля справедливата стойност на собствения капитал и респективно справед-
ливата цена на акция към определен момент. От друга страна, посредством 
специфични показатели, способи и модели той е в състояние да разкрие не-
гативните тенденции и проблемните области в бизнеса, да насочи внима-
нието на мениджмънта към търсенето на резерви и възможности за увели-
чаване на оперативната печалба и паричните потоци, да сигнализира при 
наличието на диспропорции и проблеми по отношение на капиталовата 
структура и финансовата устойчивост на предприятието. Той разполага с 
богат арсенал от научни методи и познания за изучаване на икономически-
те процеси в предприятието и бизнес средата, посредством които се разре-
шават сложни въпроси, стоящи пред управлението. С помощта на резулта-
тите от бизнес анализа, мениджърите аргументират своите решения и дейст-
вия. Въпросът за управлението на стойността е свързан с цялостната дейност 
на предприятието – оперативна, финансова и инвестиционна и в крайна смет-
ка резултатите от бизнес анализа в този смисъл провокират и аргументират 
почти всички важни управленски решения в т.ч. и стратегически. 
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THE ROLE OF BUSINESS ANALYSIS IN MANAGING THE VALUE 
OF THE COMPANY 

 
Lyubomir Todorov1 

 
Abstract: The essence of value-based management (VBM) has been clarified 

as a modern business management concept. Attention is drawn to three main 
groups of factors that influence the value of the company – cash flow, cost of 
capital and capital structure. The main tasks of business analysis have been 
identified as an important tool of modern management for each of these groups. 
Specific approaches, models and indicators for analysis are proposed on the 
basis of which the impact of these factors on the value of the enterprise can be 
assessed. The purpose is that the results of the analysis serve to make informed 
management decisions aimed at increasing value. 
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СЛЕДУЕТ ЛИ УЧИТЫВАТЬ ЗЕМЛЮ  
КАК КОМБИНИРОВАННЫЙ АКТИВ  
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Аннотация. Целью исследования является определение роли бухгал-

терского учета и финансовой отчетности в сохранении природного ка-
питала земли. Глобальные экологические проблемы заставляют изменить 
правила учета всех активов, связанных с окружающей средой, в том числе 
земли. В статье анализируются подходы к учету земли и экологических 
затрат согласно международным стандартам финансовой отчетности, 
а также выделено, каким образом глобализация и интернационализация 
требований к отчетности учитывают вызовы современности. Предло-
жено землю оценивать и учитывать, как комбинированный актив, ко-
торый сочетает в себе землю как традиционный актив, и, в зависимости 
от назначения земли, другие активы (например, биологические) и экосис-
темные услуги. 

Ключевые слова: земля, комбинированные активы, природный капитал. 
 
Введение 
Вопрос о сохранении природного капитала земли на данный момент яв-

ляется достаточно актуальным в мире. Отсутствие механизма контроля по-
рождает много проблем, таких как деградация почв, которая подразумевает 
собой уменьшение ее качественных показателей, несоблюдение условия 
использования земли, предусмотренных законодательством, и др. Совре-
менная практика показывает, что существующие механизмы не защищают 
природный капитал. При использовании земли процесс деградации почв 
неотвратим. Однако, в отчетности земля отображается без учета того, что 
она со временем потеряла или улучшила свои основные свойства, а именно 
плодородие, хотя оно и является решающим для жизни человечества. Зем-
ля сочетает в себе многие свойства и позволяет создавать новые активы, 
что требует ее оценки вместе с неотделимыми от нее объектами, то есть в 
сочетании с другими активами. Необходимость переосмысления роли зе-
мельных ресурсов, теории физиократов и их важности требует поиска 
новых вариантов учета и контроля. 

В Украине земельные отношения только начинают зарождаться. Одним 
из ключевых векторов развития Украины согласно Стратегии устойчивого 
развития „Украина – 2020― является земельная реформа. Около 71% терри-
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тории Украины (42700000 га) подпадает под категорию сельскохозяйст-
венных угодий. Такое национальное богатство не стало полноправным 
участником хозяйственного оборота. По данным Государственной службы 
статистики Украины стоимость основных средств на балансе сельскохо-
зяйственных предприятиях составляет 335 302 471 тыс. грн., в то время как 
в промышленности 2454 482642 тыс. грн., из них земля только 0,4%. От-
сутствие надлежащего бухгалтерского учета земель во многих случаях оз-
начает отсутствие надлежащего контроля. В результате – истощение зе-
мель, их нецелевое использование из-за отсутствия действенных механиз-
мов контроля за сохранностью природного капитала земли. 

 
Обсуждение соответствующей литературы 
Zhang и Andrew (2010) в своем исследовании высветлили проблему ис-

пользования единой правовой базы для отражение земельных активов та 
процесса землепользования в финансовой отчетности. В китайской прак-
тике земли отображаются в составе нематериальных активов, что не соот-
ветствует понятию нематериальных активов в западных странах. Авторы 
считают, что экономическую специфику земельных активов надо должным 
образом учитывать в финансовых отчетах, что исключит возможность воз-
действия на показатели деятельности предприятий впоследствии влияние 
различных методов учета земли. Zhuk в соавторстве (2019) также подчерк-
нули сложность применения МСФО и их низкую регламентацию, в осо-
бенности, для учет таких активов как земля. Так, исследователи считают, 
что самые большие проблемы возникают с оценкой земли, так как не пре-
дусмотрен специфичный поход к оценке. Так как МСФО 13 „Оценка спра-
ведливой стоимости― отдает приоритет рыночному подходу, его трудно 
применять на слаборазвитом рынке. 

DiPiazza Jr. and Eccles (2002) рассмотрели вопрос о введении второго 
уровня стандартов, которые, в дополнение к МСФО, будут регулировать 
раскрытие информации в определенные отраслях как возможный вариант 
решения этой проблемы. Ученые предложили трѐхуровневою модель фи-
нансовой отчетности: общие стандарты, отраслевые и корпоративные 
стандарты. Korinenko (2015) провела сравнительное исследование воз-
можных способов оценки земли в составе прав пользование (доходного, 
сравнительного, рыночного и затратного), в результате которого определи-
ла, что наиболее приемлемым для использования в Украине будет метод 
экспертной денежной оценки. 

Исследования, проведенные Barton (1999) отрицают требования отра-
жать в финансовой отчетности земли под дорогами. Автор оценивает зем-
лю под дорогами как общественное благо, которое не удовлетворяет тре-
бованиям для признания ее в качестве актива, и обосновывает, что вклю-
чение земли под дорогами в качестве актива учреждения искажает предс-
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тавление их финансового положения. Аналогичного мнения придержива-
ется в своем труде Hoque (2004). 

Sava (2014) в своем исследовании провел анализ всех действующих на 
то время МСФО и установил, что земельные участки будут отражаться в 
отѐчности в зависимости от их цели использования, при чем за разной сто-
имостью. Ученый выяснил, что компании Румунии, которые обязаны ис-
пользовать МСФО для составления отчетов, отображали у себя на балансе 
существенную долю земли в составе инвестиционную недвижимость (96% 
которой оценивалась за справедливой стоимостью). 

 
Разъяснение методики 
В нынешнем исследовании ми проанализировали состав МСБУ та 

МСФО относительно учета земли в комплексе с другими активами (ком-
бинированные активы).  Использовано метод дедукции при изучении спо-
собов оценки и амортизации, что позволило сделать выводи о том, что в 
отчетности к составу земли относятся и другие объекты. Изучено отчет-
ность 50 сельскохозяйственных предприятий Украины за 2018 год, котор-
ые формируют отчетность за международными стандартами, относительно 
отображения земли. Практика в Украине показала, что МСФО не содержат 
универсальных механизмов, которые бы позволяли защитить природный ка-
питал земли. Экологические вопросы также не являются объектом МСБУ и 
МСФО. Поведено эконометрический анализ влияния оценки земли в Украине 
(нормативная стоимость одного гектара) на стоимость сельскохозяйственной 
продукции (зерновые культуры) с использованием критерия Фишера. 

 
Использование данных и источники 
Использованы данные Государственной службы статистики Украины 

относительно площади сельскохозяйственных земель, объемов производс-
тва и себестоимости продукции, отчетность, сформирована согласно 
МСФО, предприятий, занимающихся выращиванием сельскохозяйствен-
ной продукции, анализировалась по данным электронного ресурса 
„Smida―, информация о нормативной денежной оценке земель взята с ре-
сурса Госгеокадастра Украины. 

 
Описание результатов исследования 
Термин „комбинированные активы― не является новым, но и не получил 

широкой популярности в научных исследованиях. Его применяют для объ-
яснения операций, в которых несколько активов принимают участие од-
новременно как один актив, например, приобретение леса (деревья с зем-
лей), приобретение основного средства, которое было в лизинге (основное 
средство и обязательства), интеллектуальный капитал (совокупность нема-
териальных активов), признание дохода (продукция продается вместе с ус-
лугой) и т.д. По нашему мнению, изучение земли как комбинированного 
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актива, позволит лучше понимать порядок оценки и отражения в отчетнос-
ти объектов, которые являются частью природного капитала. 

Упоминание о „комбинированных активах― можно найти в МСБУ 41 
„Сельское хозяйство―, МСБУ 8 „Операционные сегменты―, МСФО 15 „До-
ход от договоров с клиентами―. В процессе глобализации экономики и ин-
тернационализации учета решающую роль в формировании отчетности, а, 
следовательно, построении учета для ее формирования, играют МСБУ. 
Есть много критики и замечаний в их сторону, однако они все же домини-
руют в практике. МСБУ являются очень вариативными относительно зем-
ли, что делает невозможным контроль земельных отношений с помощью 
показателей финансовой отчетности. 

При наличии прав собственности на землю, предприятия отражают ее в 
отчетности согласно МСБУ 16 „Основные средства― (далее – МСБУ 16). В 
параграфе 58 МСБУ 16 указывается, что земля не подлежит амортизации. 
Однако пункт 59 данного МСБУ объясняет, что земля все же может амор-
тизироваться, если в ее себестоимость включены расходы на восстановле-
ние, перемещение и демонтаж территории. В таком случае амортизиро-
ваться будет только эта часть земельного актива в течение периода полу-
чения выгод от таких расходов. То есть МСБУ 16 в составе объекта земля 
предусматривает комбинацию следующих составляющих: земля и затраты 
на восстановление, перемещение и демонтаж территории. 

Возникает вопрос об учете чернозема. Это та часть земли, которая дейс-
твительно изнашивается и теряет свою полезность, в отличие от земельно-
го участка под строительством или автостраде. Поэтому земли сельскохо-
зяйственного назначения в составе основных средств – это комбиниро-
ванный актив, который сочетает несколько объектов с различными свойст-
вами, оценкой и периодом амортизации. 

Если на земле растут долгосрочные биологические активы, согласно 
пункту 25 МСБУ 41 „Сельское хозяйство― (далее – МСБУ 41) угодья 
учитываются вместе с биологическими активами. Такой механизм исполь-
зуется, если она физически неотделима от биологического актива (напри-
мер, деревья в лесном хозяйстве). Сочетание биологических активов, необ-
работанной земли и мер, обеспечивающих культивацию земель, называет-
ся в МСБУ „комбинированными активами―. Параграф 12 МСБУ 41 опре-
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дать, на них могут влиять климатические условия, эпидемии и другие при-
родные риски. В МСБУО 41 неоднократно упоминается, что нужно опи-
сать каждую группу комбинированного актива, и чем подробнее, тем лучше, 
однако не указывается какую конкретно информацию следует привести. 

Если земля является собственностью предприятия и используется для 
получения арендных платежей, она отражается в составе инвестиционной 
недвижимости. Земля как объект инвестиционной недвижимости может 
учитываться в комплексе с активами, которые являются неотделимыми от 
нее. В составе инвестиционной недвижимости земля также может быть 
комбинированным активом, если на ней размещено объекты недвижимости. 
Сюда же попадают сельскохозяйственные земли, которые передаются в арен-
ду. В 8 параграфе МСБУ 40 „Инвестиционная недвижимость― (далее – МСБУ 
40) указано, что к инвестиционной недвижимости также включаются земель-
ные участки, дальнейшее использование которых еще не определено, ведь 
тогда они считаются такими, что удерживаются для увеличения капитала. 

Арендованные земли отражаются в отчетности по МСФО 16 „Аренда―. 
Арендатор на дату начала аренды должен оценивать и признавать на ба-
лансе актив в форме права пользования по первоначальной стоимости. 

Согласно каждого объекта, в составе которого отображается земельный 
участок, используются различные виды оценок. Возникает ситуация, когда 
один и тот же участок в зависимости от его использования может быть 
оценѐн по разной стоимости, что требует проведения дальнейших де-
тальных исследований о целесообразности такого подхода. 

Все МСФО описывают землю в комплексе с другими объектами, ко-
торые можно назвать комбинированными активами (табл. 1). 

Таблица 1. Состав комбинированных активов с землей 

Вид земли Состав комбинированных активов 

Пахотные земли Земля, чернозем, затраты на восстановление, перемещение и 
демонтаж территории, экосистемные услуги. 

Лесные земли Земля, биологические активы, меры, обеспечивающие куль-
тивацию земель, экосистемные услуги. 

Инвестиционная 
недвижимость 

Земля, сооружения, чернозем, экосистемные услуги и т.п. 

Составлено автором 
 
Экологическая составляющая использования земли также до сих пор не 

является объектом бухгалтерского учета. Этому способствует и отношение 
МСФО к экологии. По поисковому слову „экология― в МСФО не было 
найдено ни одной фразы. Только в толковании КИМФО 1, 5, 6 есть от-
дельные разъяснения об ответственности предприятий за нанесенный при-
роде вред. В случае с землей важно предупредить вред, а не контролиро-
вать преодоления последствий. 
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Рассмотрение земли как комбинированного актива лишь уточняет име-
ющиеся в МСФО положения, выделяя плодородный слой почвы в от-
дельный объект учета. Кроме того, важным является сохранение качест-
венных характеристик земли, а, следовательно, их учет и контроль. 

Оценка земли прямо влияет на стоимость сельскохозяйственной про-
дукции. Увеличение нормативной оценки стоимости земли влечет за собой 
повышение стоимости зерновых и зернобобовых культур. Использование 
методов эконометрического анализа дает возможность установить нас-
колько существенным является это влияние. На рис. 1 на основе статисти-
ческих данных Украины за 24 года (1996-2019 годы) приведено корреля-
ционное поле для построения модели влияния стоимости земли на цену 
продукции. На основе значения коэффициента детерминации выбрано по-
линомиальную зависимость, которая лучше всего описывает связь между 
фактором и показателем (рис. 1). 

 

 
Данные Государственной службы статистики Украины 

Рис. 1.  Корреляционное поле и линия тренда полиномиальная 

Результаты анализа показали очень тесную связь. Если в следующем 
периоде (2019 году) нормативная оценка стоимости одного гектара земли 
будет составлять 22000 грн. за гектар, то в соответствии с построенной 
эконометрической моделью средняя стоимость реализованных зерновых и 
зернобобовых культур сельскохозяйственными предприятиями составит 
4230,242 грн. за тонну. Но эти результаты носят не достоверный, а вероят-
ностный характер. 

Выводы 
О земле как объекте, который необходимо раскрывать в отчетности, го-

ворится в 10 стандартах. Причем не существует единого стандарта, ко-
торый устанавливает порядок оценки и признания земельных участков для 
целей бухгалтерского учета. Отсутствие определения и подробных инст-
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рукций по учету земли указывает на то, что учет земельных участков мо-
жет иметь особенности в зависимости от национального законодательства 
и особенностей использования угодий. В учете и отчетности землю целе-
сообразно отображать и оценивать как комбинированный актив, для каж-
дой составляющей которого предусмотреть конкретные правила оценки и 
отражения в отчетности. При этом следует учесть глобальное значение 
земли как составной природного капитала. Прямое влияние стоимости 
земли на стоимость сельскохозяйственной продукции подтверждает важ-
ность сохранения природного капитала земли для будущих поколений. Это 
должно быть первоочередной задачей учета с контролем и вектором усо-
вершенствования действующих МСБУ и МСФО. 
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Annotation. The aim of the study is to determine the role of accounting and 
financial reporting in preserving the natural capital of the land. Global 
environmental problems are forcing to change the rules for accounting for all 
assets related to the environment, including land. The article analyses 
approaches to accounting for land and environmental costs according to 
international financial reporting standards, and also highlights how 
globalization and internationalization of reporting requirements take into 
account the challenges of our time. It is proposed to evaluate and account for 
land as a combined asset that combines land as a traditional asset, and, 
depending on the purpose of the land, other assets (for example, biological) and 
ecosystem services. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ СОГЛАСНО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

 
доц. к.э.н. Ирина Ткачук1 

 
Облікова політика є конституцією для підприємства, оскільки на її 

основі відбувається формування фінансової звітності. А фінансова 
звітність, своєю чергою, має бути корисною для користувачів. Відповідно, 
при формуванні облікової політики підприємствам, які застосовують 
міжнародні стандарти фінансової звітності, необхідно враховувати 
властиві цій системі особливості. У дослідженні приділена увага особли-
востям формування облікової політики згідно міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Адже, обираючи облікову політику, варто 
поміркувати як зробити так, аби фінансова звітність підприємства була 
ефективною, достовірною та зрозумілою.  

Згідно Міжнародних стандартів кожне підприємство обирає облікову 
політику, виходячи із особливостей своєї діяльності. Тобто, облікова 
політика є корисною та цікавою для користувачів, а отже варто її розк-
рити таким чином, щоб відповідати вимогам стандартів про фінансову 
звітність. 

Ключові слова: облікова політика, професійне судження, фінансова 
звітність, інформація, облік. 

JEL M 41 
 
 
Реформирование бухгалтерского учета в Украине происходит в рамках 

глобализационных требований времени. Количество предприятий, которые 
переходят на МСФО с каждым годом возрастет, что обусловлено как тре-
бованиями законодательства, так и выходом субъектов хозяйствования на 
международные рынки, поиском зарубежных инвесторов. В условиях при-
менения МСФО важным базовым документом является учетная политика, 
ориентированная на составление финансовой отчетности. 

Разработка идей учетной политики на предприятии возникла в США – 
именно в этой стране учет наименее регулируется государственными орга-
нами. Введение в теорию и практику категории „учетная политика― озна-
чает признание роли бухгалтера и учетных методов в формировании приб-
ыли предприятия, показывает относительность учетных данных, сущест-
венно меняет статус бухгалтера и его роль в управленческой иерархии. 
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глобализационных требований времени. Количество предприятий, которые 
переходят на МСФО с каждым годом возрастет, что обусловлено как тре-
бованиями законодательства, так и выходом субъектов хозяйствования на 
международные рынки, поиском зарубежных инвесторов. В условиях при-
менения МСФО важным базовым документом является учетная политика, 
ориентированная на составление финансовой отчетности. 

Разработка идей учетной политики на предприятии возникла в США – 
именно в этой стране учет наименее регулируется государственными орга-
нами. Введение в теорию и практику категории „учетная политика― озна-
чает признание роли бухгалтера и учетных методов в формировании приб-
ыли предприятия, показывает относительность учетных данных, сущест-
венно меняет статус бухгалтера и его роль в управленческой иерархии. 

                                                           
1 Ирина Ткачук, к.э.н., доцент, Луцкий национальный технический университет 
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В Украине термин „учетная политика― вошел в применяемую термино-
логию в конце девяностых годов. В июле 1999 г. этот термин был закреп-
лен в Законе Украины „О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в 
Украине― и в настоящее время получил широкое распространение в учет-
ной литературе и на практике. 
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тавить себе работу бухгалтерии и процесс формирования информационных 
потоков, которые бы давали качественную базу для принятия решений. 
Соответственно, разработка учетной политики имеет особо важное значе-
ние для любого предприятия. 

В исследовании Фурса В.П. (2016) отмечено, что при разработке учет-
ной политики предприятия следует руководствоваться критериями, котор-
ые определены в МСФО 8 „Учетная политика, изменения в бухгалтерских 
оценках и ошибки―. Иными словами, каждый отдельный МСФО определя-
ет учетную политику в отношении соответствующих операций, а МСБУ 8 
– предоставляет указания, как выбрать и применить учетную политику, 
определенную другими стандартами [8].  
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риятий, ни в украинском, ни в международном законодательстве нет. То 
есть с учетом определения понятия учетной политики в национальных и 
международных стандартах целью ее применения является составление и 
представление финансовой отчетности [5]. 

Следует отметить, что в основе нормативно-правового обеспечения 
учетной политики предприятия по международных стандартах лежат (рис. 1): 

 
Рис. 1. Нормативно-правовое обеспечения учетной политики 

Концептуальная основа финансовой отчетности 

МСБУ 1 (IAS) «Представление финансовой отчетности» МСФО 1 (IFRS) 
«Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» 

МСБУ 8 (IAS) «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки» 

МСБУ и МСФО имеющие отношеня к объектам учета 

Толкование Международных стандартов бухгалтерского учета (SIС) и фи-
нансовой отчетности (IFRIC) 



314 Приносите на счетоводството в икономическата наукаСборник с доклади 

314 

При разработке учетной политики согласно МСФО ключевым момен-
том, по данным Косташ Т.В. (2018), является эффективность ее примене-
ния при ведении учета и составлении финансовой отчетности, то есть учета 
ее влияния на финансовое состояние, результаты деятельности и движение 
денежных средств [1]. 

Ведь, как отмечено Попитич Т.В. (2010), международные стандарты не 
регламентируют структуру документа об учетной политике, поэтому при 
его составлении необходимо максимально сблизить учетную политику по 
международным стандартам и национальными [6]. 

Без учетной политики в современных условиях невозможно представить 
себе работу бухгалтерии и процесс формирования информационных пото-
ков, которые бы давали качественную базу для принятия решений. Учетная 
политика разрабатывается с целью воздействия на систему учета в направ-
лении приспособления ее к потребностям аппарата управления. Учет рас-
сматривается в системе управления как средство получения информации 
для контроля. 

В рамках исследования актуальна мнение Крот Ю.М. и Пастернак Я.П. 
(2018), что учетная политика имеет огромное значение для эффективной 
организации бухгалтерского учета, поскольку целесообразность, обосно-
ванность и детализация процесса ведения бухгалтерского учета нужны для 
принятия и выполнения эффективных управленческих решений [2]. 

И так, согласно п. 5 МСБУ 8, учетная политика – это конкретные прин-
ципы, основы, соглашения, правила и практика, применяемые предприяти-
ем при составлении и представлении финансовой отчетности [4]. 

Задача учетной политики на предприятии можно сформировать следу-
ющим образом: 

1) управленческий учет: обеспечение управленческий персонал эконо-
мической информации; 

2) учет: удовлетворение потребности пользователей в информации о ре-
зультатах деятельности. 

Изучение учетной политики предприятия может сигнализировать о том, 
есть ли руководство консервативным или прогрессивным при представле-
нии отчетности. 

Попитич Т.В. (2010) отмечает, что если не существует конкретного тре-
бования, управленческому персоналу следует разработать политику, кото-
рая обеспечивает предоставление в отчетах информации, уместной для 
нужд решений и обоснованной по истинного представления результатов, 
денежных потоков и финансового состояния предприятия; отражения эко-
номической сущности событий и операций, а не только исходя из их юри-
дической формы; нейтральности, то есть отсутствия предубеждения; ос-
мотрительности и полноты во всех существенных аспектах [6]. 

Формируя учетную политику необходимо учитывать п. 119 МСБУ 1 
„Представление финансовой отчетности―, которым предусмотрено, что 



Сборник с доклади 315Сборник с доклади 

314 

При разработке учетной политики согласно МСФО ключевым момен-
том, по данным Косташ Т.В. (2018), является эффективность ее примене-
ния при ведении учета и составлении финансовой отчетности, то есть учета 
ее влияния на финансовое состояние, результаты деятельности и движение 
денежных средств [1]. 

Ведь, как отмечено Попитич Т.В. (2010), международные стандарты не 
регламентируют структуру документа об учетной политике, поэтому при 
его составлении необходимо максимально сблизить учетную политику по 
международным стандартам и национальными [6]. 

Без учетной политики в современных условиях невозможно представить 
себе работу бухгалтерии и процесс формирования информационных пото-
ков, которые бы давали качественную базу для принятия решений. Учетная 
политика разрабатывается с целью воздействия на систему учета в направ-
лении приспособления ее к потребностям аппарата управления. Учет рас-
сматривается в системе управления как средство получения информации 
для контроля. 

В рамках исследования актуальна мнение Крот Ю.М. и Пастернак Я.П. 
(2018), что учетная политика имеет огромное значение для эффективной 
организации бухгалтерского учета, поскольку целесообразность, обосно-
ванность и детализация процесса ведения бухгалтерского учета нужны для 
принятия и выполнения эффективных управленческих решений [2]. 

И так, согласно п. 5 МСБУ 8, учетная политика – это конкретные прин-
ципы, основы, соглашения, правила и практика, применяемые предприяти-
ем при составлении и представлении финансовой отчетности [4]. 

Задача учетной политики на предприятии можно сформировать следу-
ющим образом: 

1) управленческий учет: обеспечение управленческий персонал эконо-
мической информации; 

2) учет: удовлетворение потребности пользователей в информации о ре-
зультатах деятельности. 

Изучение учетной политики предприятия может сигнализировать о том, 
есть ли руководство консервативным или прогрессивным при представле-
нии отчетности. 

Попитич Т.В. (2010) отмечает, что если не существует конкретного тре-
бования, управленческому персоналу следует разработать политику, кото-
рая обеспечивает предоставление в отчетах информации, уместной для 
нужд решений и обоснованной по истинного представления результатов, 
денежных потоков и финансового состояния предприятия; отражения эко-
номической сущности событий и операций, а не только исходя из их юри-
дической формы; нейтральности, то есть отсутствия предубеждения; ос-
мотрительности и полноты во всех существенных аспектах [6]. 

Формируя учетную политику необходимо учитывать п. 119 МСБУ 1 
„Представление финансовой отчетности―, которым предусмотрено, что 

Приносите на счетоводството в икономическата наука 

 

315 

каждый субъект хозяйствования, исходя из характера своей деятельности и 
политики, определяет, какие операции и какие политики пользователи его 
финансовой отчетности хотели бы видеть раскрытыми для такого типа су-
бъектов хозяйствования [3]. 

В соответствии с МСБУ 8 „Учетная политика, изменения в учетных 
оценках и ошибки― требования к выбору учетной политики заключаются в 
следующем: 

1. Если существует бухгалтерский стандарт или интерпретация, регули-
рующая транзакцию или событие, выбранная учетная политика должна со-
ответствовать стандарту или интерпретации (п. 7 МСБУ 8). 

2. Руководство должно использовать свое суждение в соответствии с 
концептуальной основой для выбора учетной политики для любых опера-
ций или событий, которые не охватываются стандартом или интерпретаци-
ей бухгалтерского учета (п. 10 МСБУ 8). 

МСБУ 1 определено, что раскрытие информации о конкретных учетные 
политики особенно полезными для пользователей, если эти политики 
выбраны из альтернатив, разрешенных МСФО [3]. Однако, МСФО не всег-
да предоставляют возможность выбора, и в данном случае основания сос-
тавляет профессиональное суждение. 

Профессиональное суждение является источником принятия решения 
руководством. Применяя профессиональное суждение при формировании 
и применении учетной политики важно, чтобы информация представлена в 
финансовой отчетности была (п. 10 МСБУ 8): 

1) уместной для потребностей пользователей по принятию экономичес-
ких решений; 

2) достоверной: достоверный финансовое положение, финансовые ре-
зультаты и движение денежных средств предприятия; отражения экономи-
ческой сущности операций, других событий или условий, а не только юри-
дической формы; нейтральные отчеты, то есть свободные от предубежде-
ний; расчетливая; полная во всех существенных аспектах. 

Стоит отметить, что формируя учетную политику особое внимание целесо-
образно уделять источникам формирования профессионального суждения 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Источники для формирования профессионального суждения 

Отметим, что в соответствии с п. 11 МСБУ 8 источников для формиро-
вания профессионального суждения предусмотрено учитывать в нисходя-
щем порядке. 

Руководство должно постоянно пересматривать свои учетные политики, 
чтобы убедиться, что они соответствуют МСФО и что принятые политики 
приводят к представлению наиболее актуальной и надежной финансовой 
информации для пользователей. 

Также следует отметить, что учетная политика должна применяться 
последовательно для обеспечения сопоставимости между финансовой от-
четностью разных отчетных периодов. Тем не менее, изменение учетной 
политики может потребоваться для повышения актуальности и надежности 
информации, содержащейся в финансовой отчетности. Такие изменения 
могут быть необходимыми в результате изменений в МСФО или могут 
быть добровольно применены руководством. 

Как правило, изменения в учетной политике должны применяться рет-
роспективно в финансовой отчетности. Ретроспективное применение озна-
чает, что субъект реализует изменение учетной политики, как если бы оно 
всегда применялось. 

Следовательно, предприятия должны корректировать все сравнительные 
суммы, представленные в финансовой отчетности, на которые повлияло из-
менение учетной политики, за каждый предыдущий представленный период. 

Ретроспективное применение изменений в учетной политике может 
быть освобождено при следующих обстоятельствах: 

1. Требования в МСФО в которых говорится о подобных и связанные с ними 
вопросы 

2. Определение, критерии признания и концепции оценки активов, обязательств, 
доходов и расходов в Концептуальной основе 

3. Самые последние положения других органов, которые разрабатывают и утверж-
дают стандарты, которые применяют подобную концептуальную основу для разра-

ботки стандартов 

4. Другая профессиональная литература по учету и принятые отраслевые практики 

П.3 и 4 не должны противоречить п. 1 и 2  
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1. Изменение в учетной политике требуется новым МСФО или измене-
нием существующего МСФО, а переходные положения этих стандартов 
разрешают или требуют перспективного применения новой учетной поли-
тики. В таких обстоятельствах необходимо следовать специальным пере-
ходным руководствам по МСФО. 

2. Применение новой учетной политики касается транзакций, событий и 
обстоятельств, которые существенно отличаются от тех, которые имели 
место в прошлом. 

3. Эффект ретроспективного применения изменений в учетной политике 
несущественен. 

4. Ретроспективное применение изменений в учетной политике неосу-
ществимо. Это может быть, например, тот случай, когда предприятие не 
собрало достаточно данных, чтобы обеспечить объективную оценку влия-
ния изменения в бухгалтерской оценке, и было бы невозможным или неп-
рактичным реконструировать такие данные. 

В тех случаях, когда неосуществимость ухудшает способность предпри-
ятия применять изменения в учетной политике ретроспективно с самого 
раннего представленного предыдущего периода, новая учетная политика 
должна применяться перспективно с начала самого раннего возможного 
периода, который может быть текущим периодом. 

В финансовой отчетности отчетного периода, в котором осуществляется 
изменение учетной политики, должны быть раскрыты следующие сведения: 

1. Название МСФО. 
2. Характер изменений в учетной политике. 
3. Причины изменения учетной политики. 
4. Сумма корректировок в текущем и предыдущем периоде представлена. 
5. Там, где ретроспективное применение неосуществимо, условия, 

вызвавшие нецелесообразность. 
Учетная политика предприятия учитывая частые изменения действую-

щего законодательства определяет нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета на конкретном предприятии. Поэтому, важное значение в 
выборе учетной политики – цель, поставленная перед бухгалтерским уче-
том на конкретном предприятии. Для достижения поставленной цели при-
меняются различные методы и приемы реализации способов бухгалтерско-
го учета, имеющих в ряде случаев значительное различие по применению в 
финансовом, налоговом или управленческом учете и их отличием. 

Итак, как показывает исследование, единственного шаблона для форми-
рования учетной политики нет. И именно возможность принятия самостоя-
тельного решения позволяет формировать собственную идеальную учет-
ную политику предприятия. Учетная политика разрабатывается с целью 
воздействия на систему учета в направлении приспособления ее к потреб-
ностям аппарата управления. С этой позиции оценивается сущность, роль и 
значение учетной политики. Согласно рассмотрены выше организационно-
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технические вопросы дают возможность сформировать творчески-
практический вариант учетной политики, то есть внутреннего документа 
по регламентации учета. 
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BASICS OF FORMING ACCOUNTING POLICIES INLINE WITH 
THE INTERNATIONAL STANDARDS 

 
Assoc. Prof. Dr. Irina Tkachuk1 

 
Abstract: Accounting policy is a constitution for the enterprise, as it is based 

on the formation of financial statements. And financial reporting, in turn, should 
be helpful to users. Accordingly, when applying accounting policies, entities that 
apply international financial reporting standards must take into account the 
specific features of this system. The study focuses on the features of accounting 
policies in accordance with international financial reporting standards. After 
choosing an accounting policy, it is worth considering how to make the financial 
statements of the company effective, reliable and understandable. 

According to International Standards, each company chooses accounting 
policies based on the characteristics of its activities. That is, accounting policies 
are useful and interesting to users, and should therefore be disclosed in a 
manner that meets the requirements of the financial reporting standards. 

 
Keywords: accounting policy, professional judgment, financial reporting, 

information, accounting. 
JEL M 41 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗАТРАТ ПО ЭТАПАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В УКРАИНЕ 

 
доц. к.э.н. Наталья Тлучкевич1 

доц. к.э.н. Оксана Нужная 
 
Рассмотрены особенности методики учета затрат при производстве 

мясной продукции. Выделены этапы технологического процесса при произ-
водстве колбасных изделий. Обосновано применение попроцесного метода 
учета затрат при производстве мясной продукции. 

Ключевые слова: расходы, этапы технологического процесса, кальку-
ляция, учет, продукция, процесс, себестоимость. 

JEL М40 
 
Одним из элементов построения учета затрат на производство является 

обоснованное определение его объектов, четкое разграничение издержек 
производства по объектам калькуляции, а также экономически обоснован-
ное определение предела технологического процесса производства. 

На предприятиях перерабатывающей промышленности Украины произ-
водственные затраты и себестоимость готовой продукции формируются в 
результате производственных процессов, которые зависят от технологи-
ческого процесса производства продукции. 

Изучение ряда исследований и публикаций методики учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции свидетельствует, что рассмотре-
нием данного вопроса занимались многие ученые, среди которых: Ершова 
Н.Ю., Живец А.М., Кузнецова С.А., Курган Н.В., Мордвинцева Т.В. и другие. 
Проблемы формирования показателей по технологическим этапам производс-
тва изучали Исаченко Н.А., Скворцов И.Б., Скрипник М.И. и другие. 

На предприятиях Украины, занимающихся производством мясной про-
дукции, особенности технологического процесса влияют на учет производ-
ственных затрат и себестоимость готовой продукции, а также на ассорти-
мент мясной продукции. 

Так, при производстве колбасных изделий можно выделить следующие 
этапы: 

1. Подготовка сырья. 
2. Соление мяса. 

                                                           
1 доц. к.э.н. Наталья Тлучкевич, Луцкий национальный технический университет, E-
mail:  n_tluchkevych@ukr.net 
доц. к.э.н. Оксана Нужная, Луцкий национальный технический университет, E-mail:  
o_nuzhna@ukr.net 
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3. Приготовление фарша. 
4. Формирование „батонов―. 
5. Термическая обработка колбасного изделия. 
6. Упаковка. 
7. Маркировка. 
8. Хранение. 
Краткая характеристика этапов технологического процесса по произ-

водству колбасных изделий приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика этапов технологического процесса при производстве  
колбасных изделий в Украине 

№ 
п/п Название этапа Составляющие 

 
1. 

Подготовка сырья 
 
 
 

1.1. Разделки туш – в соответствии с видом мяса (говяди-
на, cвинина, курятина) и структуры туши (лопатка, шейка, 
грудинка, филе, ребрышки и т.п.) их делят на несколько 
частей, чтобы можно было их использовать для дальней-
шей обработки. 
1.2. Обвалка – отделение соединительной, мышечной и 
жировой ткани от костей. 
1.3. Жиловка – отделение маленьких костей, хрящей, кро-
веносных сосудов, сухожилий от обваленного мяса. 

2. Соление мяса Процесс смешивания мясных туш с маринадом, основным 
компонентом которого выступает соляная смесь (напри-
мер, натрий нитрит, кухонная соль) для того, чтобы при-
дать мясу водоудерживающую способность, липкость и 
пластичность, с которыми тесно связаны плотность, соч-
ность и выход колбасных изделий. 

3. Приготовление 
фарша 
 

Процесс измельчения мяса до необходимого уровня 
(большие кусочки или малые, в зависимости от стандарта) 
и перемещения его составных частей согласно рецептуре 
продукта. 

4. Формирование 
„батонов― 

4.1. Шприцевание – с помощью специальных шприцов 
наполняют оболочку (естественную или искусственную) 
фаршем, образуется своего рода мясной „батон―. 
4.2. Клипсование (перевязывание) – наполненную фаршем 
оболочку (а точнее ее концы) перевязывают специальной 
нитью (шпагатом) или закрепляют клипсами. С помощью 
шпагата и клипс делают петли для подвешивания „бато-
нов― и маркировки продукции. 
4.3. Прокалывания – неглубоко прокалывают колбасные 
„батоны― с целью удаления воздуха, который может оста-
ваться в фарше под колбасной оболочкой при неплотном 
шприцевании. 
4.4. Навешивание на рамы – колбасу развешивают на спе-
циальных рамах для дальнейшей транспортировки на раз-
ные участки обработки продукции. 
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5. Термическая об-
работка колбасно-
го изделия  

Этап производства мясной продукции, на котором продукт 
доводят до конечного вида, в частности фиксируется его 
структура, повышается его устойчивость к хранению, 
продукт приобретает внешний вид, цвет, вкус, запах, кон-
систенцию. 
5.1. Осаждение – процесс выдержки мясных „батонов― в 
подвешенном состоянии при температуре 2-8 ° С и отно-
сительной влажности воздуха 80-85%. Продолжительность 
осаждения составляет для вареных колбас (докторская, 
сардельки и т.п.) – 2-З часа, полукопченых – 2-6 часов, 
варено-копченых (московская) – 24-48 часов, сыро-
копченых и сыровяленых (салями) – 5-7 суток. На этом 
этапе подсушивается оболочка, а фарш становится одно-
родной массой. 
5.2. Обжарка – это процесс обработки мясных „батонов― 
горячими дымовыми газами при температуре от 50 до 120 
° С в течение периода от 30 минут до 3 часов. Этот этап 
позволяет укрепить структуру продукта и предоставить 
стабильную окраску фарша, а действие дыма на мясную 
продукцию придает вкус и запах изделиям. 
5.3. Варка – это процесс обработки мясных „батонов― 
паром или в воде при температуре 75-85 ° С до достиже-
ния температуры внутри батона 68-72 ° С. Процесс имеет 
решающее значение для обеспечения устойчивости 
мясных изделий при хранении. 
5.4. Охлаждение – процесс осуществляется в охлаждаемых 
помещениях и помогает остановить рост бактерий, однов-
ременно с мяcных батонов смывают бульонные жировые 
подтеки, сажу и другие загрязнения. 
5.5. Копчение – основная цель этого этапа – предоставле-
ние продукту вкуса и повышения его сроков хранения. 
Полукопченые колбасы коптят при температуре 35-50 ° С 
в течение 12-24 часов, варено-копченые – при 70-80 ° С 1-
2 часа (первичное) и при 40-45 ° С 24 часа (вторичное). 
5.6. Сушка – заключается в снижении влажности и улуч-
шении вкусовых свойств изделий. Копченые мясные изде-
лия сушат при температуре 12° С до достижения необхо-
димой консистенции. 

6. Упаковка  Изделия упаковывают в специальную пленку (упаковку) и 
раскладывают в дощатые ящики или коробки. 

7. Маркировка Осуществляется маркировка готовой продукции этикет-
кой, на которой изображен (как правило) фирменный знак 
предприятия, а также указаны состав, условия и сроки 
хранения, краткая информация о производителе. 

8. Хранение Завершающий этап производства продукции, который 
предусматривает хранение мясных изделий в чистых по-
мещениях при температуре не выше   8° С и относитель-
ной влажности воздуха 75-78%. 
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В целом процесс производства мясной продукции в Украине учитывает-
ся на счете 23 „Производство― (в разрезе аналитики, а именно участка об-
работки мяса: дефростация, фаршоукладывание, термическая обработка, 
упаковка, маркировка) и транзитном счете 25 „Полуфабрикаты― – фарш, 
посоленное мясо, мясные батоны и т.д. Учет мяса (свинины, курятины, го-
вядины), специй, солей, предметов маркировки и упаковки ведется на сче-
те 201 „Сырье и материалы―. 

Нормированный брак, который возникает при производстве, учитывает-
ся на счете 24 „Брак в производстве―, и списывается в конце периода на 
производственные расходы – счет 91 „Общепроизводственные расходы―. 
Продукция упакованная и маркированная отражается на счете 26 „Готовая 
продукция―. 

При расчете себестоимости единицы объекта калькулирования сумми-
руют расходы по отдельным частям изделия или процессам технологичес-
кого цикла его изготовления в разрезе калькуляционных статей и делят их 
на фактическое количество выпущенной продукции. 

Калькуляция себестоимости мясной продукции состоит из детального 
перечня расходов, которые формируют производственную и полную се-
бестоимость (таблица 2). 

Таблица 2. Затраты при производстве мясной продукции в Украине 

№ 
п/п Расходы 

1. Сырье: мясо различных видов и качества, эмульсии 
2. Основные материалы: специи, оболочка, петли, клипсы 
3. Полуфабрикаты: фарш, натуральная оболочка, посоленное мясо 
4. Вспомогательные материалы: смеси, вода 
5. Производственный брак 
6. Вода и электроэнергия на производственные цели 
7. Заработная плата основных производственных рабочих 
8. Отчисления на социальные нужды 
9. Расходы на научные исследования и разработку новой продукции (контроль 

сырья) 
10. Обслуживание производственных машин и оборудования 
11. Другие общепроизводственные расходы 
12. Итого: производственная себестоимость продукции 
13. Общехозяйственные расходы (все, что связано с управлением и сбытом: заработ-

ная плата, единый социальный взнос, коммунальные расходы, канцелярские 
расходы, амортизация и т.д.) 

14. Итого: полная себестоимость продукции. 
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Итак, для учета производственных затрат и себестоимости мясной про-
дукции в Украине используют попроцессный метод учета, при котором 
прямые и косвенные затраты учитывают по статьям калькуляции. Расходы 
осуществляются по каждому технологическому процессу (фазе), по цехам 
и участкам (службам) и другим центрам их возникновения. К счету 23 
„Производство― вводят столько аналитических субсчетов, сколько сущест-
вует цехов (участков) или стадий процесса производства. 

При попроцессном методе учета затрат на производство общую себес-
тоимость продукции определяют путем добавления к общей сумме расхо-
дов предыдущих подразделений затрат следующего подразделения. При 
этом производственную себестоимость единицы продукции рассчитывают 
делением общей суммы производственных затрат за определенный проме-
жуток времени на количество единиц готовой продукции, произведенных 
за этот же промежуток времени. 
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Abstract  
The paper focuses on some features of the methods of accounting for the 

production of meat products. The stages of the technological process in the 
production of sausages are highlighted. The application of a cost-effective 
method of accounting for the manufacturing costs in the production of meat 
products is justified. 
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ПОТРЕБНОСТ ОТ ГЕНЕРИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ИНФОРМАЦИЯТА В ОТЧЕТИТЕ  
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ И ЗА ПАРИЧНИТЕ 
ПОТОЦИ 

 
доц. д-р Минко Велков1 

 
Резюме: В доклада се анализира системата от отчетни елементи. 

Разглежда се мястото и ролята на счетоводния баланс в отчетния про-
цес на предприятията. Показани са неговите предимства и недостатъци. 
Въз основа на разкритите недостатъци се извежда потребността сче-
товодният баланс да се допълни с нови отчетни елементи, които да раз-
ширят обхвата на аналитичната отчетна информация. Във връзка с то-
ва по-подробно се представят причините и предпоставките за изготвяне 
на отчета за приходите и разходите. Накратко са посочени и причините, 
довели до формирането и на отчет за паричните потоци. 

Ключови думи: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, 
отчет за паричните потоци, актив, източник. 

JEL: M41 
 
За да реализира своята цел, като подготвя и предоставя за ползване 

структурирана по подходящ начин информация за извършената дейност и 
постигнатите резултати в дадено предприятие, счетоводството, в лицето на 
ангажираните в този процес специалисти, е призвано нормативно или в съ-
ответствие с потребностите на ръководството да изготвя финансови отче-
ти, доклади за дейността и други специализирани справки и анализи. С 
тяхна помощ различни потребители на отчетна информация – управленски 
екип, собственици и редица други външни заинтересовани страни, получа-
ват възможност да формират свое мнение и оценка за финансовото състоя-
ние на отчитащото се предприятие и да вземат релевантни информирани 
управленски решения, в т.ч. коригиращи и санкциониращи, относно харак-
тера и посоката на развитие на предприятието. Не са редки случаите, кога-
то изготвянето на финансовите отчети да се извършва формално, всеки от-
четен елемент от него да се попълва сам за себе си, без да се търси естест-
вената логическа връзка и взаимна зависимост между тях. В резултат на 
това и допълващите аналитични доклади носят също формален, фрагмен-
тарен, повърхностен характер, без да подсказват удачната посока и област-
та, където трябва да се търси подходящо разумно решение. Не на последно 
място това се дължи на недостатъчната базова подготовка на счетоводните 
специалисти като съставители на финансови отчети, на непознаването на 
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довели до формирането и на отчет за паричните потоци. 

Ключови думи: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, 
отчет за паричните потоци, актив, източник. 

JEL: M41 
 
За да реализира своята цел, като подготвя и предоставя за ползване 

структурирана по подходящ начин информация за извършената дейност и 
постигнатите резултати в дадено предприятие, счетоводството, в лицето на 
ангажираните в този процес специалисти, е призвано нормативно или в съ-
ответствие с потребностите на ръководството да изготвя финансови отче-
ти, доклади за дейността и други специализирани справки и анализи. С 
тяхна помощ различни потребители на отчетна информация – управленски 
екип, собственици и редица други външни заинтересовани страни, получа-
ват възможност да формират свое мнение и оценка за финансовото състоя-
ние на отчитащото се предприятие и да вземат релевантни информирани 
управленски решения, в т.ч. коригиращи и санкциониращи, относно харак-
тера и посоката на развитие на предприятието. Не са редки случаите, кога-
то изготвянето на финансовите отчети да се извършва формално, всеки от-
четен елемент от него да се попълва сам за себе си, без да се търси естест-
вената логическа връзка и взаимна зависимост между тях. В резултат на 
това и допълващите аналитични доклади носят също формален, фрагмен-
тарен, повърхностен характер, без да подсказват удачната посока и област-
та, където трябва да се търси подходящо разумно решение. Не на последно 
място това се дължи на недостатъчната базова подготовка на счетоводните 
специалисти като съставители на финансови отчети, на непознаването на 
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вътрешната логика и обвързаността на различните елементи на финансовия 
отчет, с чието практическо изготвяне в неговата цялост се сблъскват за 
първи път едва след постъпване на работа, когато са принудени да обърнат 
специално внимание на тяхната структура и съдържание. Съществуващото 
положение се задълбочава и от масовото използване на специализиран сче-
товоден софтуер, с помощта на който „техническият механизъм― по изгот-
вяне на финансовите отчети остава скрит за оператора, който се „принуж-
дава― да се доверява за достоверността на отчетната информация на разра-
ботчика на софтуера. 

Беглият преглед на някои учебници по счетоводство показва, че в тях 
преобладава или чисто илюстративният подход – формално копиране на 
формулярите, ако не на всички, то на някои от елементите на годишния 
финансов отчет, или се прави формално описание на тяхната структура и 
съдържание, като се набляга преди всичко на въпроса „как―, но не и на 
въпроса „защо― трябва да се прави даденият отчет. А търсенето на отгово-
ра на въпроса „защо― най-малкото позволява да се осмисли счетоводство-
то, да се вникне и разбере неговото предназначението при решаването на 
конкретни отчетни и аналитични задачи. 

Финансовият отчет трябва да се разглежда като строга йерархична сис-
тема от взаимно свързани елементи. На върха на пирамидата стои счето-
водният баланс. Той дава представа за възможностите, за капацитета на 
предприятието да извършва конкретна дейност с помощта на разполагае-
мите активи, придобити от осигурени източници. Функционирането на 
предприятието фактически може да се представи като процес по преобра-
зуване на една начална съвкупност от активи и източници в крайна такава 
съвкупност, чиито състав, структура и величина се определят за предвари-
телно фиксиран начален и краен момент. Продължителността на избрания 
интервал между тези два момента трябва да е достатъчна, за да може да се 
проявяват отчетливо реалните изменения в активите и източниците особе-
но ако имат цикличен характер. В този смисъл счетоводният баланс има 
приоритетно значение в изучаване на счетоводството като базова дисцип-
лина, тъй като в него (1) се съдържат отчетните обекти, осигуряващи фун-
кционирането на предприятието, (2) тяхното изменение, основаващо се на 
целенасочените действия на ръководството, определя предмета и обхвата 
на счетоводството, (3) в него е вграден „индикаторът― за точност и досто-
верност, основаващ се на стойностното измерване на съответните съвкуп-
ности и промените в тях, в рамките на които между активите и източници, 
независимо от интензивността на преобразуването, винаги трябва да съ-
ществува „балансово― равенство. 

Първостепенното значение на счетоводния баланс се дължи и на факта, 
че в него намират отражение всички възможни изменения в активите и из-
точниците към избрания момент на изготвянето му. Така например, ако 
предприятието в рамките на общественото разделение на труда е призвано 
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да произвежда някакъв продукт, то трябва за целта да използва свои активи 
(материали, оборудване и пр.), които да преобразува в този продукт. В 
процеса на трансформацията изгодата, която се съдържа в изходните, из-
ползваните активи, се реализира, като се прехвърля на създавания нов про-
дукт. Така тя остава в рамките на предприятието, но сменя своя носител, 
като преструктурира активите. В счетоводния баланс възниква нова съв-
купност от активи и източници, отразяваща реализираното стойностно на-
маляване на използваните материали и на използваното оборудване при 
противоположно, равно по стойност увеличение на незавършеното произ-
водство. За производството на новия продукт освен собствените си активи 
предприятието използва и други ресурси – работна сила, потенциала на 
други предприятия да предоставят потребни за производството на продук-
та услуги, които то наема, но за които трябва да заплати „наемната цена―. 
Наемната цена, дължима за наетите ресурси, се отнася към стойността но-
вия продукт, защото способстват за неговото конструиране и завършване, 
за придобиването от него на такива качества, които ще бъдат полезни за 
потенциалните потребители. Едновременно с това предприятието поема и 
задължението да възмезди наемодателите. В резултат на това допълнител-
ната изгода, която акумулира новият продукт, се увеличава при възникване 
на пропорционално задължение, подлежащо на заплащане. Така в счето-
водния баланс нарастването на изгодата на произвеждания продукт се про-
явява в стойностното увеличаване на незавършеното производство при ед-
новременно увеличаване на задълженията (източниците), като се запазва и 
изискуемото балансово равенство. 

Когато произвежданият нов продукт получи завършен вид и той се 
прехвърли от мястото на производство в мястото на съхранение, това е 
предпоставка за ново преструктуриране на активите в счетоводния баланс, 
при което незавършеното производство намалява по стойност, равна на 
стойността на увеличената (готова) продукция. 

При наличието на готов продукт, който е носител на определена изгода, 
от която предприятието не може да се възползва за задоволяване на собст-
вени нужди, той може да бъде продаден на нуждаещи се външни потреби-
тели. За целта най-напред продуктът трябва да се изведе извън предприя-
тието. В момента на извеждането възниква нова моментна ситуация в 
предприятието, която изисква промяна в структурата на счетоводния ба-
ланс: активите на предприятието с размера на изведения продукт намаля-
ват, пропорционално намалява и изгодата, съдържаща се в изведения про-
дукт. В същия този момент намалението на изгодата не може да се компен-
сира или трансформира, затова тя може да се третира като „загубена―. Тъй 
като до този момент всички действия по създаването и извеждането на 
продукта се контролират изцяло от предприятието в лицето на неговото 
ръководство, намалената изгода може да бъде само за сметка на самото 
предприятие. Стойностното намаление на активите изисква равностойно 
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да произвежда някакъв продукт, то трябва за целта да използва свои активи 
(материали, оборудване и пр.), които да преобразува в този продукт. В 
процеса на трансформацията изгодата, която се съдържа в изходните, из-
ползваните активи, се реализира, като се прехвърля на създавания нов про-
дукт. Така тя остава в рамките на предприятието, но сменя своя носител, 
като преструктурира активите. В счетоводния баланс възниква нова съв-
купност от активи и източници, отразяваща реализираното стойностно на-
маляване на използваните материали и на използваното оборудване при 
противоположно, равно по стойност увеличение на незавършеното произ-
водство. За производството на новия продукт освен собствените си активи 
предприятието използва и други ресурси – работна сила, потенциала на 
други предприятия да предоставят потребни за производството на продук-
та услуги, които то наема, но за които трябва да заплати „наемната цена―. 
Наемната цена, дължима за наетите ресурси, се отнася към стойността но-
вия продукт, защото способстват за неговото конструиране и завършване, 
за придобиването от него на такива качества, които ще бъдат полезни за 
потенциалните потребители. Едновременно с това предприятието поема и 
задължението да възмезди наемодателите. В резултат на това допълнител-
ната изгода, която акумулира новият продукт, се увеличава при възникване 
на пропорционално задължение, подлежащо на заплащане. Така в счето-
водния баланс нарастването на изгодата на произвеждания продукт се про-
явява в стойностното увеличаване на незавършеното производство при ед-
новременно увеличаване на задълженията (източниците), като се запазва и 
изискуемото балансово равенство. 

Когато произвежданият нов продукт получи завършен вид и той се 
прехвърли от мястото на производство в мястото на съхранение, това е 
предпоставка за ново преструктуриране на активите в счетоводния баланс, 
при което незавършеното производство намалява по стойност, равна на 
стойността на увеличената (готова) продукция. 

При наличието на готов продукт, който е носител на определена изгода, 
от която предприятието не може да се възползва за задоволяване на собст-
вени нужди, той може да бъде продаден на нуждаещи се външни потреби-
тели. За целта най-напред продуктът трябва да се изведе извън предприя-
тието. В момента на извеждането възниква нова моментна ситуация в 
предприятието, която изисква промяна в структурата на счетоводния ба-
ланс: активите на предприятието с размера на изведения продукт намаля-
ват, пропорционално намалява и изгодата, съдържаща се в изведения про-
дукт. В същия този момент намалението на изгодата не може да се компен-
сира или трансформира, затова тя може да се третира като „загубена―. Тъй 
като до този момент всички действия по създаването и извеждането на 
продукта се контролират изцяло от предприятието в лицето на неговото 
ръководство, намалената изгода може да бъде само за сметка на самото 
предприятие. Стойностното намаление на активите изисква равностойно 
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намаляване и на източниците. Но това могат да бъдат само собствените из-
точници на предприятие, които са формират от неговата непосредствена 
дейност. Такъв източник е текущият финансов резултат. Той може да 
бъде печалба или загуба за текущия период. С оглед на това „загубената― 
изгода намира израз в загубата на собствени източници, която в счетовод-
ния баланс се показва като нарастваща загуба, представена със знак минус. 
Така моментното балансово равенство се запазва. 

Когато изведеният продукт „достигне― клиента и той изрази готовност 
да се възползва от изгодата, която продуктът носи за него, предприятието в 
качеството си на собственик на продукта го предоставя на клиента. В този 
момент предприятието задоволява потребност на клиента, затова клиентът 
дава съгласието си да възмезди своя доставчик съразмерно на изгодата, ко-
ято продуктът носи за него. От своя страна предприятието (доставчикът) 
получава правото да бъде възмездено за изгодата, която носи неговия про-
дукт за клиента. За доставчика правото да получи възнаграждение има ха-
рактер на актив (вземане), чийто положителен източник е реализираната 
изгода на продукта с адресат клиента. Съответстващият на този актив но-
воспечелен източник отново трябва да бъде собствен, защото той е породен от 
продукт, създаден от самото предприятие, резултат е от неговата дейност. Та-
къв може да бъде печалбата за текущия период. Вследствие на тези преобра-
зувания се получава счетоводен баланс с нова съвкупност на активите и из-
точниците, между които се запазва изискуемото „балансово― равенство. 

В момента на последното преструктуриране на счетоводния баланс в 
балансовата статия „текущ финансов резултат― се събират на едно място 
два противоположни (по знак) собствени източника – загубата и печалбата, 
които имат едно и също основание – създаденият от предприятието про-
дукт. Поради това те могат взаимно да се компенсират. В зависимост от 
действително полученатата печалба общият резултат може да бъде отрица-
телен (когато „изгубената― изгода не може да се компенсира в пълен обем 
от „спечелената― за клиента), нулев (когато те са равностойно) и положи-
телен (когато „изгубената― изгода се компенсира от „спечелената― с изли-
шък). Едновременно с това в завършващата съвкупност от активи и източ-
ници, съдържащи се в счетоводния баланс, ще са налице стойностно нама-
лени активи – материали и оборудване, стойностно увеличени активи – 
вземания от клиента, както и стойностно увеличени задължения към нае-
модателите, предоставили на предприятието да ползва техни ресурси. Така 
в рамките на тази съвкупност от активи и източници полученият общ фи-
нансов резултат ще покаже как в действителност се възпроизвежда предп-
риятието вследствие на извършената от него дейност: загубата ще е сигнал, 
че продължението на дейността ще бъде под първоначалните възможности 
на предприятието, при това намалението ще се прояви в намалението на 
собствените източници; нулевият резултат характеризира продължение на 
дейността при осъществяване на просто възпроизводство при запазване на 
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собствените източници по стойност от началната съвкупност; докато пе-
чалбата е основание за извършване на разширено възпроизводство при на-
личието на увеличени собствени източници. В този смисъл текущият фи-
нансов резултат действително е мерило за ефективността на изпълняваните 
предприятието дейност, което изисква специално внимание за нейното 
наблюдение и управление. 

Този подход може да се използва при отразяване в счетоводния баланс 
на последователните стъпки и при предоставянето на услуги, при извърш-
ването на търговска дейност и пр. Но той има и своите сериозни недоста-
тъци. Ако трябва да се следи за наличието на балансово равенство след 
всяка настъпила промяна в активите и източниците особени при извършва-
не на разнотипни дейности, ще се изгуби общата перспектива на протича-
щия цялостен процес в предприятието. Когато операциите са малко на 
брой и техните последици могат да се „държат― в главата, при необходи-
мост спокойно може да се посочат причините за постигнатия краен резул-
тат. Но когато те са множество, не е необходимо да се гадае какъв ще бъде 
резултатът, защото всяко следващо изменение в актив или източник „пог-
лъща― предходното. По такъв начин, фиксирането на новото моментно ко-
личествено съотношение вътре в самите активи или в източниците, както и 
общо съотношение между тях, „изтрива― възможните следи за направените 
промени. Даже използването на счетоводен софтуер изисква анализаторът 
да се дистанцира от текущите изменения в активите и източниците, от 
множеството детайли, свързани с протичащите процеси в предприятието, 
за да улови вектора на очертаващите се тенденции в неговото възпроизвод-
ство. Наред с това изпълняването на различни дейности, за които се изпол-
зват едни и същи ресурси, трудно могат да се обособят като самостоятелни 
отчетни единици чрез използване на собствени аналитични счетоводни ба-
ланси. Всичко това е предпоставка за разработването на отделен отчетен 
елемент, с помощта на който да бъдат решени, ако не всички, то голяма 
част от посочените проблеми. Изходът е намерен в изготвянето на отчета 
за приходите и разходите. 

Основното предназначение на отчета за приходите и разходите (ОПР) е 
да улови само тези промени в активите и чуждите източници (пасивите), 
които имат отношение към формирането на текущия финансов резултат. 
Затова, както личи от наименованието на отчетния елемент, в него се обо-
собяват самостоятелни колонки (при двустранната му форма) за приходи-
те, представяни в счетоводния баланс чрез печалбата за текущия период, и 
разходите, представяни в счетоводния баланс чрез загубата за този период. 
В новия отчетен елемент приходите и разходите се представят с натрупва-
не, т.е. всички настъпили изменения във всеки отчетен обект се сумират и 
запазват в явен вид. Следствие на това в ОПР пак се получава общ финан-
сов резултат за периода, но за неговото стойностно определяне вече са на-
лични ясни и конкретни „следи―. В новите условия представянето на изме-
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собствените източници по стойност от началната съвкупност; докато пе-
чалбата е основание за извършване на разширено възпроизводство при на-
личието на увеличени собствени източници. В този смисъл текущият фи-
нансов резултат действително е мерило за ефективността на изпълняваните 
предприятието дейност, което изисква специално внимание за нейното 
наблюдение и управление. 

Този подход може да се използва при отразяване в счетоводния баланс 
на последователните стъпки и при предоставянето на услуги, при извърш-
ването на търговска дейност и пр. Но той има и своите сериозни недоста-
тъци. Ако трябва да се следи за наличието на балансово равенство след 
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зват едни и същи ресурси, трудно могат да се обособят като самостоятелни 
отчетни единици чрез използване на собствени аналитични счетоводни ба-
ланси. Всичко това е предпоставка за разработването на отделен отчетен 
елемент, с помощта на който да бъдат решени, ако не всички, то голяма 
част от посочените проблеми. Изходът е намерен в изготвянето на отчета 
за приходите и разходите. 

Основното предназначение на отчета за приходите и разходите (ОПР) е 
да улови само тези промени в активите и чуждите източници (пасивите), 
които имат отношение към формирането на текущия финансов резултат. 
Затова, както личи от наименованието на отчетния елемент, в него се обо-
собяват самостоятелни колонки (при двустранната му форма) за приходи-
те, представяни в счетоводния баланс чрез печалбата за текущия период, и 
разходите, представяни в счетоводния баланс чрез загубата за този период. 
В новия отчетен елемент приходите и разходите се представят с натрупва-
не, т.е. всички настъпили изменения във всеки отчетен обект се сумират и 
запазват в явен вид. Следствие на това в ОПР пак се получава общ финан-
сов резултат за периода, но за неговото стойностно определяне вече са на-
лични ясни и конкретни „следи―. В новите условия представянето на изме-
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ненията в активите и източниците се модифицира и раздвоява: в счетовод-
ния баланс вече не е необходимо да се отразяват посочените по-горе про-
мени, които оказват влияние при определянето на общия финансов резул-
тат, защото той се взема вече в готов вид от ОПР; в него остава да се отчитат 
само промените в кореспондиращите активи и източници. По такъв начин 
заключителното изготвяне на счетоводния баланс остава да служи за проверка 
на точното определяне на финансовия резултат в ОПР, защото с негова помощ 
трябва да се потвърди наличието на изискуемото балансово равенство. 

Изготвянето на ОПР позволява да се разширят допълнително аналитич-
ните възможности на съдържащите се в него приходи и разходи. Така нап-
ример, при определяне на стойността на произвеждания продукт чрез неза-
вършеното производство в счетоводния баланс отчетеното намаление на 
разгледаните активи, както и дължимите възнаграждения за ползваните на-
ети ресурси бе отнесено директно върху стойността на незавършеното 
производство, защото възникващите в случая разходи не можеха да се 
признаят като такива. В този момент срещу тях не можеше да се признае 
приход от реализацията на продукта. Същото се отнася и за случая на от-
читане на готовата продукция. Но сега, с изготвянето на ОПР, тази пречка 
се преодолява. Възникващите разходи вече могат да се представят напълно 
в съответствие с принципа за начисляването. За тези от тях, които трябва 
да се изключат от участие в текущия финансов резултат, който реално 
трябва след това да се пренесе в счетоводния баланс, се прилага друг, раз-
личен, но допълват първия режим и механизъм на представяне. Това поз-
волява да се изследват количествено и структурно всички разходи, които 
прави предприятието, независимо от момента на тяхното признаване в те-
кущия финансов резултат, да се определи тяхното влияние и възможните 
резерви за възпроизводството на предприятието. 

Въпреки своите предимства, отчетът за приходите разходите остава 
„подчинен― на счетоводния баланс. В него намират отражение само тези 
ефекти на извършваните операции, които имат пряко отношение към иконо-
мическата изгода, която предприятието се стреми да реализира. Другата част 
си остава прерогатива на счетоводния баланс. Затова е логично ОПР да се 
постави на по-ниско равнище в йерархичната система на отчетните елементи. 

По същия начин трябва да се подходи и към още един отчетен обект в 
счетоводния баланс, който изисква също специално внимание. За изясня-
ване на този въпрос, нека приемем, че всяко придобиване на нефинансови 
активи, както и ползването на наемни ресурси под формата на получавани 
услуги формално може да се обвържат с възникването най-напред на за-
дължение към съответния доставчик. По същия начин, всяко продаване на 
собствени активи и възмездно отдаване под наема на собствени ресурси 
при предоставяне на услуги може формално да се представи най-напред 
като възникване на вземане (право да се получат пари) от придобиващия 
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(клиента).1 В условията на развити пазарни отношения погасяването на за-
дълженията става главно чрез заплащане на парични средства, а събиране-
то на вземанията се проявява в получаването (постъплението) на парични 
средства. Това е така, защото задълженията възникват спрямо едни контра-
генти – доставчици, докато вземанията са резултат от взаимоотношенията 
с други контрагенти – клиенти. При тези обстоятелства взаимно прихва-
щане на задължения с вземания може да стане само по изключение, когато 
един доставчик е и клиент. В тази ситуация изпъква особената посредни-
ческа роля на паричните средства, без която икономическите връзки между 
предприятията, последователно разположени в отделни технологични и 
продуктови вериги, изградени като следствие от разделението на труда, 
биха били немислими. Тъй като в счетоводния баланс, подобно на текущия 
финансов резултат, паричните средства се представят чрез моментното им 
състояние, без да се поддържа следа за настъпилите вече в тях количестве-
ни изменения, трудно може да се управлява тяхното движение, представе-
но чрез входящите (от събраните вземания) парични потоци и изходящите 
(при погасяванията на задълженията) парични потоци. При това от счето-
водния баланс не може да се придобие каквато и да е представа за фактори, 
които определят характера и интензивността на паричните потоци. А поз-
наването на механизмите за генериране на входящи и изходящи парични 
потоци, на тяхното протичане и съчетаване във времето е от особена важ-
ност за здравословното функциониране на предприятието, което трябва да 
поддържането устойчива ликвидност. 

Потребността да се разшири обхватът на информацията за „статичните― 
парични потоци в баланса чрез измерване на тяхното движение като пото-
ци се осъзнава значително по-късно – през 70-те години на миналия век, 
когато се предприемат първите стъпки към изграждане на допълнителен 
отчетен елемент – отчета за паричните потоци. За разлика от ОПР отче-
тът за паричните потоци се основава на касовия подход – за неговото из-
готвяне от значения са фактически направените плащания и постъпления. 
В този смисъл той също има ограничение в обхвата на операциите, които 
могат да намерят място в него. В този смисъл той заема място в йерархич-
ната отчетна система, подобно на отчета за приходите и разходите. 

Особеното в структурата на отчета за паричните потоци е обособяване-
то на три вида дейности като самостоятелни отчетни области с отделни по-
ложителни (входящи) и отрицателни (изходящи) парични потоци, чието 
съпоставяне позволява да се определи и резултативен чист поток. В така 
определените дейности формирането и протичането на паричните потоци 
има своята специфика и отличителни белези, което дава възможност да се 

                                                           
1 Поради спецификата и някои особености на финансовите активи (без паричните средс-
тва) и финансовите пасиви тук специално не се разглеждат. Все пак един финансов ак-
тив – вземанията от клиенти, е обект на извършвания анализ. Използва се банков заем 
като възможен финансов пасив. 
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(клиента).1 В условията на развити пазарни отношения погасяването на за-
дълженията става главно чрез заплащане на парични средства, а събиране-
то на вземанията се проявява в получаването (постъплението) на парични 
средства. Това е така, защото задълженията възникват спрямо едни контра-
генти – доставчици, докато вземанията са резултат от взаимоотношенията 
с други контрагенти – клиенти. При тези обстоятелства взаимно прихва-
щане на задължения с вземания може да стане само по изключение, когато 
един доставчик е и клиент. В тази ситуация изпъква особената посредни-
ческа роля на паричните средства, без която икономическите връзки между 
предприятията, последователно разположени в отделни технологични и 
продуктови вериги, изградени като следствие от разделението на труда, 
биха били немислими. Тъй като в счетоводния баланс, подобно на текущия 
финансов резултат, паричните средства се представят чрез моментното им 
състояние, без да се поддържа следа за настъпилите вече в тях количестве-
ни изменения, трудно може да се управлява тяхното движение, представе-
но чрез входящите (от събраните вземания) парични потоци и изходящите 
(при погасяванията на задълженията) парични потоци. При това от счето-
водния баланс не може да се придобие каквато и да е представа за фактори, 
които определят характера и интензивността на паричните потоци. А поз-
наването на механизмите за генериране на входящи и изходящи парични 
потоци, на тяхното протичане и съчетаване във времето е от особена важ-
ност за здравословното функциониране на предприятието, което трябва да 
поддържането устойчива ликвидност. 

Потребността да се разшири обхватът на информацията за „статичните― 
парични потоци в баланса чрез измерване на тяхното движение като пото-
ци се осъзнава значително по-късно – през 70-те години на миналия век, 
когато се предприемат първите стъпки към изграждане на допълнителен 
отчетен елемент – отчета за паричните потоци. За разлика от ОПР отче-
тът за паричните потоци се основава на касовия подход – за неговото из-
готвяне от значения са фактически направените плащания и постъпления. 
В този смисъл той също има ограничение в обхвата на операциите, които 
могат да намерят място в него. В този смисъл той заема място в йерархич-
ната отчетна система, подобно на отчета за приходите и разходите. 

Особеното в структурата на отчета за паричните потоци е обособяване-
то на три вида дейности като самостоятелни отчетни области с отделни по-
ложителни (входящи) и отрицателни (изходящи) парични потоци, чието 
съпоставяне позволява да се определи и резултативен чист поток. В така 
определените дейности формирането и протичането на паричните потоци 
има своята специфика и отличителни белези, което дава възможност да се 

                                                           
1 Поради спецификата и някои особености на финансовите активи (без паричните средс-
тва) и финансовите пасиви тук специално не се разглеждат. Все пак един финансов ак-
тив – вземанията от клиенти, е обект на извършвания анализ. Използва се банков заем 
като възможен финансов пасив. 
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погледне на предприятието от различни функционални позиции, които ня-
ма как да се открият в счетоводния баланс. 

Водеща е основната дейност. Това е дейността, за чието извършване 
фактически е създадено предприятието. От нея зависи характерът и вели-
чината на финансовия резултат. В нея протичат най-интензивно и различ-
ните парични потоци, защото за нейното осъществяване се придобиват ак-
тиви и други ресурси, пораждащи задължения, но пък при продажбата на 
създадените в нея блага възникват вземания. Така самата дейност поражда 
потребност от парични средства, но и предпоставки за тяхното получаване. 
При невъзможност да се поддържа непрекъснат времеви синхрон между 
входящи и изходящи парични потоци, когато първите предхождат вторите, 
се налага да се търсят и получат външни парични средства. Понякога по-
лучаването на входящи парични потоци може да се основава на банкови 
заеми, насочени към обслужване на основната дейност – на търговския 
оборот на предприятието. На тази основа подобен заем се третират като 
елемент на основната дейност. У нас е възприета практиката тези входящи 
парични потоци да се разглеждат като помощна функция на финансовата 
дейност. 

За стартиране и за по-нататъшно разширяване на дейността си предпри-
ятието се нуждае от изграждане на материално-техническа база. Това се 
постига чрез извършване на инвестиционна дейност, каквато е обособена 
като самостоятелна отчетна единица в отчета за паричните потоци. Когато 
за извършване на инвестиции липсват достатъчно собствени средства, на по-
мощ отново идва финансовата дейност. Със средствата, които се генерират 
чрез нея, се осигурява допълнителното финансирането на инвестициите. 
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОДЕЛА ЗА 
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ 
АКТИВИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 

 
доц. д-р Венцислав Вечев1 

 
Резюме: В разработката са представени авторови идеи, свързани с 

проблемите при счетоводното отчитане на финансовите активи в бю-
джетните предприятия, като се представят и насоки за усъвършенства-
не на възприетата счетоводна практика. 

Целта е чрез дефинираните проблеми и направените предложения да 
се постигне повишаване на кечиството на счетоводната информация и 
прозрачността на финансовите отчети, изготвяни от бюджетните ор-
ганизации. 

Ключови думи: бюджетни организации, финансови активи, вземания, 
финансови инструменти 

JEL: М41 
 
Финансовите активи в бюджетните организации имат сравнително ви-

сок относителен дял в общата сума на притежаваните от тях  активи. 
Обект на изследване в настоящата разработка са финансови активи, ко-

ито са в обхвата на Международен счетоводен стандарт за публичния 
сектор (МССПС) 29 Финансови инструменти: признаване и оценява-
не.2 (International Federation of Accountants, 2019) 

Представените с указания на Министерството на финансите процедури 
за счетоводно отчитане на финансовите активи предполагат възникването 
на дискусионни моменти, както по отношение на текущото им счетоводно 
отчитане, така и при представяните на информацията във финансовите от-
чети на бюджетната организация. 

 
През последните години се направиха съществени изменения в счето-

водното законодателство през последните няколко години, които засегнаха 
и счетоводното отчитане на финансовите активи.  Целта на посочените 

                                                           
1 Доцент, доктор, Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов, v.vechev@uni-
svishtov.bg 
2 Настоящият стандарт се прилага от всички предприятия за всички видове финансови 
средства инструменти, с изключение на: 
а) Инвестиции в контролирани предприятия, асоциирани предприятия и съвместни 
предприятия; 
б) Права и задължения по лизингови договори; 
в) Правата и задълженията на работодателите по планове за доходи на служители; 
г) Финансови инструменти, издадени от предприятието, които отговарят на определени-
ето за „капиталов инструмент―. 
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промени е постигане на по-пълно съответствие с международно утвърде-
ните счетоводни правила, съгласно чл. 164, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси, а именно: 

„ – изискванията на Европейския съюз за отчетността, статистиката и 
бюджетирането на публичния сектор; 

- счетоводната рамка, принципите и концепциите на Методическото 
ръководство за държавна финансова статистика, издадено от Международ-
ния валутен фонд; 

- международните счетоводни стандарти за публичния сектор на 
Международната федерация на счетоводителите; 

- изискванията на българското законодателство по отношение на бю-
джетирането, отчитането на изпълнението на консолидираната фискална 
програма и управлението и контрола на средствата и разходите на бю-
джетните организации―. (Държавен вестник, обн., бр. 15 от 15 Февруари 
2013г., посл. изм. и доп., бр.91 от 14 Ноември 2017г.) 

В този ред на мисли Фесчиян (2015, с. 5) отбелязва, че „верният път за 
усъвършенстване на счетоводната система е нейното адаптиране към Кон-
цептуалната рамка на Международните счетоводни стандарти за публич-
ния сектор―, чрез което според посочения автор ще се постигне „унифици-
ране на елементите, структурата и съдържанието на финансовите отчети― 
Фесчиян (2015, с. 5). Всичко това ще допринесе за постигане на една от ос-
новните цели, дефинирани в Концептуалната рамка за финансово отчитане 
в публичния сектор (International Public Sector Accounting Standards Board, 
2014), а именно повишаване на прозрачността на отчетността в предприя-
тията от публичния сектор. 

Съблюдавайки разпоредбите на приложимото счетоводно законодателс-
тво в областта на публичния сектор у нас, и разпоредбите на Международ-
ните счетоводни стандарти за публичния сектор, може да се направи изво-
да, че е налице недостатъчно сближаване на разпоредбите в двете счето-
водни бази.  

Въпреки приетото в края на 2013 г. Указание на Министерството на фи-
нансите – ДДС 14 от 30. 12. 2013 г. относно: Сметкоплан на бюджетните 
организации (Министерство на финансите, 2013), като изменение на ре-
дица отчетни правила и процедури, разписани в ДДС 20 от 14. 12. 2004 г. 
относно: Прилагането на националните счетоводни стандарти от бю-
джетните предприятия (Министерство на финансите, 2004),  не се пос-
тигна значителен напредък по отношение конвергенцията на националните 
норми и Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Един от примерите, който може да се даде в това отношение са процеду-
рите, свързани със счетоводното отчитане на финансовите активи в бюджет-
ните организации, които са обект на изследване в настоящата разработка. 

Проблемите в това отношение могат да се очертаят в следните насоки: 
- категоризация на финансовите активи; 
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- последващо оценяване на финансовите активи; 
- оповестяване на информацията за финансовите активи в компонен-

тите на финансовите отчети на бюджетните  организации. 
В ДДС 20 от 14. 12. 2004 г. относно: Прилагането на националните 

счетоводни стандарти от бюджетните предприятия (Министерство на 
финансите, 2004) не е възприет подход за категоризиране на финансовите 
активи в бюджетните организации.  За разлика от посоченото указание, в 
МССПС 29 Финансови инструменти: признаване и оценяване определя 
четири категории финансови активи, а именно: 

- Финансов актив или финансов пасив по справедлива стойност чрез 
излишък или дефицит; 

- Инвестиции, държани до настъпване на падеж; 
- Кредити и вземания; 
Финансови активи на разположение за продажба. (International Federa-

tion of Accountants, 2019) 
Посочената класификация, приложима от Международните счетоводни 

стандарти за публичния сектор има важно значение за първоначалното и 
последващото оценяване на финансовите активи. Липсата на посочена кла-
сификация в националното ни счетоводно законодателство е предпоставка 
за представяне с недостатъчна яснота на информация за финансовото със-
тояние на бюджетните организации. Това се дължи на различните видове 
финансови активи; намерението, което има бюджетната организация за тях 
(с цел извличане на краткосрочни изгоди под формата на разлика между 
цената на придобиване и продажната им цена, или черпене на изгоди през 
целия срок на съответния актив), и др.  

Като пример в това отношение може да се дадат финансовите активи на 
разположение за продажба. В разпоредбите на ДДС 20 от 14. 12. 2004 г. 
относно: Прилагането на националните счетоводни стандарти от бю-
джетните предприятия (Министерство на финансите, 2004), при послед-
ващата оценка на посочените активи е възприета практиката разликите в 
резултат от промяната в справедливата стойност на този актив, да се отра-
зяват, чрез използването на сметки от гр. 78 Увеличение/ намаление на 
нетните активи от преоценка.  

За разлика от националните счетоводни разпоредби, в МССПС 29 Фи-
нансови инструменти: признаване и оценяване (International Federation 
of Accountants, 2019), както вече се отбеляза е налице класфикация на фи-
нансовите активи, което предполага и диференциран подход на последва-
ща оценка . Съгласно стандарта е възприето посочените разлики да се от-
разяват директно в нетните активи (еквивалент на собствения капитал). 

Приложението на подхода, разписан в българското счетоводно законо-
дателство не показва реалния ефект от последващата оценка и съответно 
черпенето на икономическите ползи от активите във времето.  Тъй като 
икономическите ползи от финансовите активи на разположение за продаж-
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ба се черпят основно при отписването им чрез продажба, по-правилна е 
практиката, разписана в МССПС 29 Финансови инструменти: призна-
ване и оценяване (International Federation of Accountants, 2019). 

Съгласно посочените постановки в международния счетоводен стандарт 
разликите от последващата оценка, които са били отразени директно в нет-
ните активи, след продажбата на финансовия актив се трансформират в из-
лишък или дефицит.  

Възприемането на подхода, регламентиран в МССПС 29 Финансови 
инструменти: признаване и оценяване (International Federation of 
Accountants, 2019) налага и редица промени в организацията на текущото и 
периодичното счетоводно отчитане, а именно: включването на нови счето-
водни сметки за отразяване на посочените разлики; обособяването на до-
пълнителни компоненти във финансовите отчети (Отчет за измененията в 
нетните активи, който е регламентиран в МССПС), както и промени в сче-
товодната политика. 

 
От представения сравнителен анализ в практиките за счетоводното от-

читане на финансовите актив в националното счетоводно законодателство 
и международните счетоводни стандарти за публичния сектор, може да се 
направи извода, че има какво да се желае по отношение на цялостната ор-
ганизация на счетоводството в публичния сектор (в т.ч. и по отношение на 
счетоводното отчитане на финансовите активи). 

Решенията на посочените проблеми могат да се търсят в разработването 
и утвръждаването на национални счетоводни стандарти за публичния сек-
тор, които са адаптирани в максимална степен към утвърдените Концепту-
ална рамка за финансово отчитане в публичния сектор  и Международните 
счетоводни стандарти за публичния сектор. 
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ФАКТОРИ, КОИТО ОКАЗВАТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ВЪРХУ ОПОВЕСТЯВАНИЯТА  
ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА 
ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ИНОВАТИВНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
доц. д-р Даниела Венциславова Георгиева1 

 
Анотация: Основен обект на анализ в разработката са оповестените 

във финансовите отчети на иновативни български предприятия данни за 
научноизследователска и развойна дейност (НИРД) със задължителен и 
доброволен характер. Възприетите изследователски методи се основават 
на логическия, дедуктивния и сравнителен методи, както и на методите 
на анализ на съдържанието и синтез. За проверка на авторовите хипоте-
зи е използвана програмата IBM – SPSS Statistics, ver. 19. Изследването на 
статистически връзки и зависимости е направено на база Хи квадрат – 
анализ. Изследването е финансирано по програма на МОН „Млади учени и 
постдокторанти“, като то подпомага развитието на литературата, 
представяйки по-задълбочен анализ на факторите, въздействащи върху 
оповестяването на информация за НИРД.  

Ключови думи: НИРД, задължително оповестяване, доброволно опо-
вестяване.  

JEL codes: M41, M49. 
 
1. Увод 
В областта на иновациите основна цел на страната ни е инвестициите в 

научноизследователска и развойна дейност да достигнат 1.50% от брутния 
вътрешен продукт (БВП) към 2020 г. По данни на НСИ към 2017 г. инвес-
тициите в НИРД са едва 0.75% от БВП, което е с 0.03 процентни пункта 
по-малко от 2016 г. (НСИ, 2019). Бюджетът на българските предприятия за 
създаване и внедряване на иновативни решения се формира предимно от 
собствени средства и постъпления от чужбина. Доверието на кредиторите 
към малките и средни предприятия в страната е ниско, което допълнително 
води до намаляване на средствата за реализиране на изследователски про-
екти. Пряко влияние върху доверието на кредиторите оказват оповестените 
във финансовите отчети на предприятията данни със счетоводен, финансов 
и нефинансов характер. Основен обект на анализ в разработката са опо-
вестените към финансовите отчети на иновативни български предприятия 
данни със задължителен и доброволен характер за счетоводното признава-
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26, ет.2; email: danielagr999@gmail.com и dgeorgieva@ibsedu.bg. 



342 Приносите на счетоводството в икономическата наукаСборник с доклади 

342 

не и отчитане на научноизследователската и развойна дейност (НИРД), и 
създадени в резултат от развойната фаза дълготрайни нематериални акти-
ви. Предмет на изследване са следните фактори, които оказват въздейст-
вие върху оповестените данни за НИРД: големина на организацията, нали-
чието на външен одитен контрол, наличие на чуждестранно участие в ка-
питала на предприятията, приложимите счетоводни стандарти при изгот-
вяне на отчета. Целта е да се изследва наличието на статистически връзки 
и зависимости между избраните фактори и оповестяванията, както и прак-
тиката на български иновативни предприятия относно задължителната и 
доброволно публикувана информация за НИРД. Основната авторова хипо-
теза е, че българските иновативни предприятия се въздържат от публику-
ване на информация за НИРД, независимо от степента на влияние на разг-
леданите фактори. Възприетите изследователски методи се основават на 
логическия, дедуктивния и сравнителен методи, както и на методите на 
анализ и синтез. За целите на емпиричното проучване е използвана прог-
рамата IBM – SPSS Statistics, ver. 19. 

 
2. Литературен обзор и авторови хипотези 
Оповестяванията във финансовите отчети на предприятията могат ус-

ловно да се разделят на задължителни и доброволни. Задължителните са в 
пряка зависимост от нормативните изисквания на приложимите счетовод-
ни стандарти (виж табл. 1). Доброволното оповестяване условно може да 
се определи като всяка допълнителна информация извън задължителната 
такава, която предприятията предоставят на своите контрагенти, чрез пуб-
ликуването й към финансовите отчети. Смята се, че всички иновативни 
предприятия следва да имат еднакво ниво на задължително оповестяване 
на счетоводна информация за НИРД, в зависимост от възприетите стандар-
ти (Teixeira da Silva, S. at al., 2013, р. 392). Въпреки това, литературата пре-
доставя доказателства, че разнообразието от оповестявания на информация 
относно отчитането на нематериалните активи и НИРД, води до липса на 
хомогенност (Stolowy и Cazavan-Jeny, 2001; Gelb, 2002). Поради това обект 
на анализ е влиянието на избраните счетоводни стандарти върху степента 
на оповестяване на информация, чрез формиране на хипотезата: (Н1) Върху 
оповестяванията за НИРД във финансовите отчети на предприятията 
влияние оказват избраните за съставянето им счетоводни стандарти 
(СС или МСС). Ако дадена компания е интернационална или зависима от 
външни инвестиции, то върху нея се прилага повече натиск за оповестява-
не на данни (Oliveira at al., 2006; Gerpott at al., 2008; Francis at al., 2005). Та-
зи идея е предпоставка за формиране на втората изследователска хипотеза: 
(Н2) Има статистическа връзка между оповестяванията за НИРД във 
финансовите отчети на предприятията и наличието на чуждестранно 
участие в капитала. Одиторите често влияят върху оповестяванията, като 
оказват въздействие върху вида, количеството и качеството на данните 
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(Teixeira da Silva, S. at al. 2013, р. 400; Barako, D. at al., 2006). За проверка 
на тази идея е формулирана хипотезата: (Н3) Върху оповестяванията за 
НИРД във финансовите отчети на предприятията влияние оказва извър-
шването на независим финансов одит от регистрирани одитори. Разме-
рът на предприятията оказва въздействие върху развитието на иновации и 
научни изследвания, а от там и върху оповестената информация. В случая 
връзката е правопропорционална, като с увеличаване на размера на органи-
зациите се увеличава и количеството оповестени данни (Bauwhede, H. и 
Willekens, M., 2008). С цел да се изследва връзката между оповестяванията 
за НИРД и размера на организациите е формулирана хипотезата: (Н4) Вър-
ху оповестяванията за НИРД във финансовите отчети оказва въздейст-
вие размерът на предприятията. 

Таблица 1. Видове дейности, които попадат в обхвата на научноизследователската  
и на развойната такава, както и необходими оповестявания според изискванията  
на СС 38 и МСС 38 

 Национални счетоводни 
стандарти 

Международни счетоводни  
стандарти 

О
по

ве
ст

яв
ан

ия
 с

ъс
 зн

ач
ен

ие
 за

 Н
И

РД
 

 Възприетият подход при 
признаване на разходи за 
развитие като нематери-
ални активи. 

 Възприетият подход при 
определяне на първона-
чалната оценка на нема-
териалните активи. 

 Общата сума на разходи-
те за изследователска 
дейност за текущия от-
четен период. 

 Общата сума на разходи-
те за развитие (развойна 
дейност) за текущия от-
четен период и с натруп-
ване. 

 Стойността на нематери-
алните активи, придоби-
ти от развитие (в резул-
тат на развойна дейност) 
през текущия отчетен 
период. 

 Предприятието оповестява следното за всяка 
група нематериални активи, разграничавайки ги 
на вътрешно създадени нематериални активи и 
други нематериални активи: 

 Информация дали полезните животи на активи-
те са неограничени или ограничени. За ограни-
чени – прилаганите полезни животи или амор-
тизационни норми, както и използваните методи 
за амортизация. 

 Позицията(ите) в отчета за всеобхватния доход, 
в която(ито) се включва амортизацията на нема-
териалните активи. 

 Брутната балансова стойност и всяка натрупана 
амортизация (взети в заедно с натрупаните за-
губи от обезценка) в началото и в края на пери-
ода. 

 Равнение на балансовата стойност в началото и 
в края на периода. 

 Увеличения или намаления през периода, про-
изтичащи от преоценки, загуби от обезценки. 

 Общата сума на разходите за научноизследова-
телска и развойна дейност, признати като раз-
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3. Методология на изследването  
За целите на изследването е направен анализ на финансовите отчети на 

143 бр. предприятия, като е обхванат периода 2008 г. – 2018 г. Поради лип-
са на развит пазар на иновационни продукти и общ регистър на организа-
ции, извършващи научни изследвания са събрани и анализирани финансо-
ви отчети на предприятия, чиято дейност или наименование може да се 
свърже с НИРД и иновации. Използван е метода на анализ на съдържание-
то, считан за надежден при подобен вид проучвания (Teixeira da Silva, S. at 
al., 2013, р.403; Abeysekera, I., 2006; Beretta, S. и Bozzolan, S., 2008). За ана-
лиза на данните е използвана програмата IBM – SPSS Statistics, ver. 19. Из-
следването на статистически връзки и зависимости е направено на база Хи 
квадрат – анализ, като за коефициент на контингенция е избран коефици-
ентът на Крамер (V). Променливите обект на анализ са кодирани с използ-
ването на две стойности 1 (едно) – за представяне наличието на събитие и 2 
(две) – за представяне липсата на събитие. За изследване на влиянието на 
чуждестранното участие в капитала на предприятията върху оповестените 
данни за НИРД променливите имат следните параметри: 1 = Има чуждест-
ранно участие и 2 = Няма чуждестранно участие. За изследване наличието 
на независим финансов одит на анализираните отчети върху оповестените 
данни за НИРД променливите са: 1 = Одитиран отчет и 2 = Неодитиран от-
чет. Параметрите на променливите за изследване на влиянието на избрана-
та от предприятието счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети 
върху оповестените данни за НИРД са: 1 = Избрани са националните счето-
водни стандарти и 2 = Не са избрани националните счетоводни стандарти. 

 
4. Резултати от анализа на финансовите отчети  
Сравнително висок процент (близо 38%) от предприятията под анализ 

не публикуват приложения към финансовите си отчети, даващи информа-
ция за признаването, класифицирането и отчитането на счетоводните си 
обекти. Според нормативните изисквания на Закона за счетоводството 
(ЗСч, 2019 г., чл. 29, ал. 4) само годишният финансов отчет на микропред-
приятията може да се състои от съкратен баланс по раздели и съкратен от-
чет за приходите и разходите. Въпреки това само 62% от организациите, не 
публикували приложения са микропредприятия. Около 15% от предприя-
тията отчитат числови данни за реализирани продукти от развойна дейност 
в баланса, като само 57% от тях оповестяват значими счетоводни политики 
относно НИРД. 

От гледна точка на приложимите счетоводни стандарти 72.7% са избра-
ли за своя счетоводна база националните, a 27.3% – международните. При 
проверка на първата хипотеза, на база събраните данни, се потвърждава 
наличието на слаба статистическа връзка (Cramer’s V: 0.268, p<0.05) между 
публикуването на пояснения и приложения към финансовите отчети на 
анализираните предприятия и избраната от тях счетоводна база. Между на-
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личието на чуждестранно участие в капитала на предприятията и оповес-
тените значими счетоводни политики в частта НИРД също има слаба ста-
тистическа връзка (Cramer’s V: 0.206, p<0.05). Между избраните от предп-
риятието счетоводни стандарти и наличието на чуждестранно участие в 
капитала на организациите има средна статистическа връзка (Cramer’s V: 
0.467, p<0.05). В по-детайлен аспект 10% от предприятията, които оповес-
тяват данни за НИРД по СС и близо 63% от използващите МСС имат чуж-
дестранно участие в капитала. Предходното е обяснимо със възможността 
за по-надежден и коректен финансово – икономически анализ с други 
предприятия, извършващи дейност на международния пазар. При проверка 
на третата изследователска хипотеза е отчетена средна статистическа връз-
ка между извършването на независим финансов одит от регистрирани оди-
тори на отчетите и оповестяването на информация за НИРД в тях (Cramer’s 
V: 0.338, p<0.05). При съобразяване на изискванията на Закона за счето-
водството за групиране на предприятията на база техния размер е направе-
на класификация на организациите под анализ, като е доказана слаба ста-
тистическа връзка (Cramer’s V: 0.230, p<0.05) между размера им и оповес-
тяването на информация за НИРД. Въпреки, че в случая нулевата хипотеза 
се отхвърля не са изпълнени всички условия за приложение на Хи квадрат – 
анализа (χ2), което е предпоставка да сме скептични към приемането на 
подобна зависимост. 

Всички предприятия, избрали за своя счетоводна база международните 
счетоводни стандарти оповестяват задължителната по МСС 38 информа-
ция относно НИРД. Само 20% от организациите, които прилагат нацио-
нални счетоводни стандарти, оповестяват всички задължителни по СС 38 
данни относно научноизследователската си и развойна дейност. Останали-
те 80% публикуват частична информация предимно насочена към прилага-
ния подход за първоначално признаване на вътрешно създадени нематери-
ални активи. По отношение на доброволните оповестявания за НИРД, 
предприятията, прилагащи МСС публикуват по-богата информация във 
финансовите си отчети (виж табл. 2). 
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Таблица 2. Доброволно оповестена информация за НИРД  
от български иновативни предприятия 

 Национални  
счетоводни стандарти 

Международни  
счетоводни стандарти 
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  Реализирани изследователски 

проекти. 
 Амортизационна политика на 

създадени в резултат на развой-
ната дейност нематериални ре-
сурси. 

 Прилаган подход за последващо 
оценяване и отчитане на послед-
ващите разходи във връзка с вът-
решно създаден нематериален  
актив. 

 Данни за критериите за признаване на 
нематериален ресурс, който е резултат 
от развойна дейност. 

 Отделните дейности, попадащи в 
обхвата на развойната фаза. 

 Прилаганите подходи за първоначал-
на оценка на продукти от развойна 
дейност. 

 Прилаганият подход за последваща 
оценка на ресурсите. 

 Прилаганите счетоводни подходи за 
отчитане на последващите разходи, 
обезценката и амортизационната по-
литика, свързани с актива 

 Данни за заетия с научни изследвания 
персонал, резултатите от дейността 
им, очакваните бъдещи инвестиции за 
НИРД и източника им за финансира-
не. 

 Информация за научноизследователс-
ките им проекти, съдържаща предим-
но цели на проектите, резултати и 
партньорски институции. 

Източник: на база авторов анализ на 143 бр. финансови отчети 
 
5. Заключение 
Анализът на събраните данни от български иновативни предприятия 

потвърждава, че върху оповестяванията за НИРД във финансовите отчети 
въздействие оказват приложимите счетоводни стандарти, наличието на 
одитен контрол и участието на чуждестранните акционери в собствения 
капитал. Въпреки, че анализът подкрепя и наличието на слаба статистичес-
ка връзка между размера на организациите и оповестяванията за НИРД, 
подобно крайно заключение не може да се приеме за напълно релевантно. 
Прави впечатление обаче, че съпоставителният анализ между задължител-
ното и доброволно оповестяване на данни за НИРД е в превес към добро-
волното. Това противоречи на идеята за еднакво ниво на оповестяване на 
задължителна информация от предприятия, прилагащи националните или 
международните счетоводни стандарти и подкрепя мнението на специа-
листи, че счетоводното третиране на нематериалните ресурси (вкл. НИРД), 
съгласно националните счетоводни стандарти не е хармонизирано с меж-
дународните такива, което предопределя погрешните методики на предста-
вянето им във финансовите отчети (Пожаревска, Р. и Сн. Башева, 2019, с. 40). 
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Оповестяването на по-ограничена информация за НИРД от страна на ана-
лизираните организации може да се обясни с факта, че българските предп-
риятия не разработват високо технологични иновации. В допълнение дър-
жавната политика е фокусирана към извършване на данъчни проверки, ка-
то се пренебрегват оповестяванията за НИРД като фактор, който може да 
окаже положително въздействие върху иновационния потенциал на стра-
ната ни. Подобно е и отношението на счетоводния персонал, чиито фокус е 
насочен към изпълнение на предимно данъчно-административни функции 
и задачи. В контекста на текущото глобално технологично развитие не 
публикуването на задължителната информация за научноизследователска-
та дейност на иновативни предприятия може да подложи под съмнение 
верността на посочените в отчета данни. 

 
Библиография 
Abeysekera, I. 2006. The project of intellectual capital disclosure: 

Researching the research. Journal of Intellectual Capital, 7(1), 61–77. 
Barako, D. G., Hancock, P. and Izan, H. 2006. Relationship between 

corporate governance attributes and voluntary disclosures in annual reports: the 
Kenyan experience. Financial Reporting, Regulation and Governance, 5(1), 1-26. 

Bauwhede, H. and Willekens, M. 2008. Disclosure on corporate governance in the 
European Union. Corporate Governance: An International Review, 16(2), 101–115. 

Beretta, S. and Bozzolan, S. 2008. Quantity versus quality: the case of forward 
looking disclosure. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 23(3), 333–375. 

Francis, J. R., Khurana, I. K. and Pereira, R. 2005. Disclosure incentives and effects 
on costs of capital around the world. The Accounting Review, 80(4), 1125–1162. 

Gelb, D. S. 2002. Intangible assets and firms’ disclosures: An empirical 
investigation. Journal of business finance & accounting, 29(3–4), 457–476. 

Gerpott, T. J., Thomas, S. and Hoffmann, A. 2008. Intangible asset disclosure 
in the telecommunications industry. Journal of intellectual capital, 9(1), 37–61. 

Oliveira, L., Rodrigues, L. and Craig, R. 2006. Firm-specific determinants of 
intangibles reporting: evidence from the Portuguese stock market. Journal of 
human resource costing & accounting, 10(1), 11–33 

Stolowy, H. and Cazavan-Jeny, A. 2001. International accounting 
disharmony: the case of intangibles. Accounting, auditing & accountability 
journal, 14(4), 477–497. 

Teixeira Da Silva, S., Morais, A. and Curto, J. 2013. Disclosure of R&D 
activities. Global Business Perspectives, 1(4), 391–417. 

Закон за счетоводството, Обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г., изм. и доп., ДВ,  
бр. 37 от 2019 г. 

Пожаревска, Р., Башева, Сн. 2019. Счетоводно представяне на резулта-
тите от иновационните дейности – актуални проблеми. Иновации и предп-
риемачество в образованието и бизнеса, МВБУ, с. 35-54. 

 



348 Приносите на счетоводството в икономическата наукаСборник с доклади 

348 

FACTORS THAT AFFECTS RESEARCH AND DEVELOPMENT 
DISCLOSURE OF BULGARIAN INNOVATIVE ENTERPRISES 

 
Daniela Ventsislavova Georgieva1 

 
Abstract: Main object of analysis are the mandatory and voluntary R&D 

data disclosure by Bulgarian innovative enterprises. Adopted research methods 
are logical, deductive and comparative methods, as well as the methods of 
content analysis and synthesis. To test the author's hypotheses the program IBM 
– SPSS Statistics is used. The study of statistical relationships and dependencies 
is based on the Chi – square test. The results support the development of the 
literature by presenting a more in-depth analysis of the factors influencing the 
disclosure of R&D data by Bulgarian innovative enterprises. 

 
Keywords: R&D, mandatory disclosure, voluntary disclosure, international 

accounting standards, Bulgarian national accounting standards 
JEL codes: M41, M49. 
 

                                                           
1 Scientific title and degree: Associate Professor, Doctor of Economics; place of work: Sofia 
University "St. Kliment Ohridski" – Faculty of Economics and IBS-Botevgrad, address for 
correspondence: Sofia, Baba Vida Str. 26, fl.2; email: danielagr999@gmail.com and 
dgeorgieva@ibsedu.bg.  



Сборник с доклади 349Сборник с доклади 

348 

FACTORS THAT AFFECTS RESEARCH AND DEVELOPMENT 
DISCLOSURE OF BULGARIAN INNOVATIVE ENTERPRISES 

 
Daniela Ventsislavova Georgieva1 

 
Abstract: Main object of analysis are the mandatory and voluntary R&D 

data disclosure by Bulgarian innovative enterprises. Adopted research methods 
are logical, deductive and comparative methods, as well as the methods of 
content analysis and synthesis. To test the author's hypotheses the program IBM 
– SPSS Statistics is used. The study of statistical relationships and dependencies 
is based on the Chi – square test. The results support the development of the 
literature by presenting a more in-depth analysis of the factors influencing the 
disclosure of R&D data by Bulgarian innovative enterprises. 

 
Keywords: R&D, mandatory disclosure, voluntary disclosure, international 

accounting standards, Bulgarian national accounting standards 
JEL codes: M41, M49. 
 

                                                           
1 Scientific title and degree: Associate Professor, Doctor of Economics; place of work: Sofia 
University "St. Kliment Ohridski" – Faculty of Economics and IBS-Botevgrad, address for 
correspondence: Sofia, Baba Vida Str. 26, fl.2; email: danielagr999@gmail.com and 
dgeorgieva@ibsedu.bg.  

 

349 

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И БЪДЕЩЕТО НА 
ФИНАНСОВАТА ИНДУСТРИЯ 

 
доц. д-р Елена Ставрова1 

 
Резюме: Неимоверно разраснали се информационни бази данни, инфор-

мационни потоци движещи се с неподозирана до сега скорост и свързващи 
неограничен брой активни реципиенти, провокациите през бързината на 
вземането на информирани решения, както и решаването на счетоводни 
и бизнес проблеми – това са все реални, съпътстващи ни предизвикателс-
тва пред знанията и практическите умения на счетоводителите, които 
работят редом с интелигентните системи. 

Изследванията досега са били фокусирани  върху традиционното при-
ложения за изкуствен интелект – експертни системи, интелигентни 
системи, базирани на знанието системи и системи за на одит. И тук е 
счетоводната наука трябва да защити своята позиция по отношение докол-
ко е възможно системата „човек-машина“ да взема и апробира винаги не-
утрални и симетрични по отношение останалите участници в нея решения. 

Теоретичното осмисляне на контекста на комплексен анализ по отно-
шение на участниците в процеса – иноватори – които разработват алго-
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данни етично третиране на счетоводна информация, архитектура на ал-
горитмите 

JEL: G40, C53, C82 
 
Въведение 
Стремителното развитие на интелигентните системи ще даде възмож-

ност на хората да решават все повече и с по-висока сложност задачи.  
 Едва ли през далечната 1494 година познатият на всички нас Лука Па-

чиоли в неговата „Трета за сметките и записите―, който е търсел пропор-
циите и пропорционалностите във всичко и въплътил тази своя философия 
и в отразяването на движението на ресурси и пари в пространството и вре-
мето. Сега това движение е толкова интензивно и наситено, че за да успее 
да се справи с огромните бази данни и сложните решения, които трябва да 
вземат по повод тяхното управление е необходимо да бъде потърсена по-
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мощта на интелигентните машини. Системите за изкуствен интелект с тях-
ната изключителна точност могат да осигуряват решения, и в някои случаи 
заместващи човешките усилия. 

Разбира се, трудът на счетоводителя търпи автоматизиране от много го-
дини, с което реално се подобрява ефективността от работата и да помагат 
на бизнеса за създаването на допълнителна стойност. Изкуственият инте-
лект и системата за неговото въвеждане са подчинени единствено да по-
могнат на хората да вземат по-добри решения при ефективното използване 
и разпределение на ограничените ресурси, както и да регистрират отклоне-
нията от обичайните счетоводни практики по повод нарушенията на уста-
новените правила за етично счетоводство. Технологиите за изкуствен ин-
телект ускоряват трансформацията на бизнеса, с повече решения, оформе-
ни от алгоритмите за машинно обучение, отговорно използване на тези 
мощни инструменти, подходящо управлявани за постигане на желани ре-
зултати. 

 
Изследователските въпроси можем да формулираме по следния начин: 
1. Дългосрочна перспектива ли е изкуственият интелект в счетоводния 

бизнес? 
2. Как изкуствения интелект и интелекта на човека обединяват своите 

позитивни страни за подобряване на производствения капацитет и ефек-
тивността на работата на счетоводителя. 

3. Съществуват ли и негативни ефекти от приложението на изкуствен 
интелект и може ли той да бъде използван за злоупотреби 

 
Теоретичен бекграунд на разработката е Теорията за доминирането на 

технологиите, предложена от Arnold, V. And Sutton, S.G. (1998). Според 
двамата преподаватели от университета в Централна Флорида, които изс-
ледват поведенчески технологии, управление на знанието, въвеждането на 
иновации в счетоводството, оценяване на риска във вътрешния одит, сче-
товодната етика в корпоративен контекст, използването на интелигентни 
системи в счетоводството може да има и негативен ефект. Такъв е възмож-
но да се реализира при условие, че алгоритми за прилагане на интелигент-
ни системи се разработват от недостатъчно запознати с тяхното прилагане, 
и в такъв случай съществува заплаха за качеството на решенията, които ще 
бъдат взети, ако системата е по-информирана от този който я прилага. 

 
Преглед на литературата 
Приложението на изкуствения интелект във областта на финансовите 

услуги е обект на множество изследвания. 
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№ Автор, заглавие Основни иден на авторите 
1. Arnold, V. and Sutton, S.G., (1998) 

‘The theory of technology dominance: 
Understanding the impact of 
intelligent decision aids on decision 
makers’ judgments’, Advances in 
Accounting Behavioral Research, 1, 
pp. 175-194. 

Теорията на технологията за домини-
ране счита, че новаците всъщност мо-
гат да вземат по-лоши решения, когато 
използват система, която е по-знаеща от 
потребителя. 
Работата с експертите, вземащи реше-
ния, за да подобряване на ефективност-
та, но по-скоро да ги направи партньо-
ри в процеса 

2. Anton Korinek,(2019) „Integrating 
Ethical Values and Economic Value to 
Steer Progress in Artificial 
Intelligence―, NBER Working Paper 
No. 26130 

Възходът на изкуствения интелект (AI) 
принуждава човечеството да се изправи 
срещу нови области, в които етичните 
ценности и икономически ценностен 
конфликт, поставяйки въпроса за жела-
ната посока на технологичния прогрес. 
Според авторите ключовите области са 
ефектите от изкуствения интелект и 
свързаните с тях форми автоматизация 
на пазара на труда, което може да дове-
де до значително увеличаване на нера-
венството и необходимостта от дейст-
вия за смекчаване на политиката или по 
посока приложение за допълване 
човешки труд. 

3. Mikkelsen,D., Pravdic, A., and 
Richardson, B. (2019) „Flushing out 
the money launderers with вetter 
customer riskrating models―, 
McKinseyComp. 

Авторите анализират моделите за уп-
равление на риска от узаконяване на 
доходи с престъпен характер на база 
анализ на основни характеристики на 
клиентите и разходите, които те правят 
за да наблюдават поведението на таки-
ва с рискови профили. 

4. S. G. Sutton, Holt, M.,Arnold, V. 
(2016) . International Journal of 
Accounting Information 
Systems―The reports of my death are 
greatly exaggerated―—Artificial 
intelligence 
research in accounting―,  

Тук се опровергава твърдението, че e 
възможно прилагането на техниките за 
изкуствен интелект в други области, 
различни от експертни системи, бази-
рани на знания, поставят акцента върху 
необходимостта от внимание на при-
ложенията на машинното обучение, 
като новата реалност на бъдещето и 
потенциалът на изкуствения интелект 
свързана езикова обработка. В този 
анализ обаче е дадена дума за предпаз-
ливост. Докато изследователите разг-
ледат последствията за бъдещето на 
счетоводните специалисти, счетоводна-
та професия и обществото като цяло. 
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5. Munoko, I., Brown-Liburd, H.L. & 
Vasarhelyi, M. The Ethical 
Implications of Using Artificial 
Intelligence in Auditing. J Bus Ethics 
(2020) doi:10.1007/s10551-019-
04407-1 

Авторите установяват, че счетоводните 
фирми използват на изкуствен интелект 
в своите одиторски и консултативни 
функции, пестят време, по-бързо ана-
лизират данни, повишена е точността. 
AI, нововъзникваща технология, цели 
да имитира познавателните умения и 
преценката на хората, обещава конку-
рентни предимства. Установяват се 4 
фирми, които използването му и пла-
нират да продължат с това нововъведе-
ние в области като оценка на риска за 
планиране на одит, тестове на транзак-
ции, анализи и изготвяне на одитни 
работни документи, наред с други при-
ложения. Предполага се възникването 
на нежелани последствия и се проучат 
етичните последствия от използването 
на тази нововъзникваща технология.  

6. Buchanan, B.G.(2019).― Artificial 
intelligence in finance―, 
doi.org/10.5281/zenodo.2612537, 
Alan Turing Institute 

Големите бази данни и изкуственият 
интелект се разглеждат в сектора на 
финансовите услуги като техника с 
голям потенциал. Въвеждането им в 
този бизнес е свързано с много рискове, 
много техники на изкуствения интелект 
остават непроверени при сценарии на 
финансова криза. Има няколко случая, 
при които алгоритмите, прилагани от 
финансовите фирми, изглежда, дейст-
ват по начин, непредвиден от техните 
разработчици, което води до грешки и 
сривове  

7. Lo, Andrew W., Moore's Law vs. 
Murphy's Law in the Financial 
System: Who's Winning? (May 2016). 
BIS Working Paper No. 564. 
Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2789737 

призовава за разработване на по-здрава 
технология, способна да се адаптира 
към човешките възможности, така че 
потребителите да могат да използват 
тези инструменти безопасно, ефектив-
но и без усилия. Предстои много да се 
направи поради нужда от повече обра-
зование за грамотност и информира-
ност за изкуствен интелект 

8. Luo, J., Q.Meng, Y. Cai, (2018). 
„Analysis of the Impact of Artificial 
Intelligence Application on the 
Development of Accounting 
Industry―. Open Journal of Business 
and Management ) 8, 850-856 

Авторите изследват като обект изкуст-
веният интелект в счетоводната индус-
трия, анализират нейното влияние за 
развитието й и имат предположения за 
съществуващи проблеми. 
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сривове  

7. Lo, Andrew W., Moore's Law vs. 
Murphy's Law in the Financial 
System: Who's Winning? (May 2016). 
BIS Working Paper No. 564. 
Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2789737 

призовава за разработване на по-здрава 
технология, способна да се адаптира 
към човешките възможности, така че 
потребителите да могат да използват 
тези инструменти безопасно, ефектив-
но и без усилия. Предстои много да се 
направи поради нужда от повече обра-
зование за грамотност и информира-
ност за изкуствен интелект 

8. Luo, J., Q.Meng, Y. Cai, (2018). 
„Analysis of the Impact of Artificial 
Intelligence Application on the 
Development of Accounting 
Industry―. Open Journal of Business 
and Management ) 8, 850-856 

Авторите изследват като обект изкуст-
веният интелект в счетоводната индус-
трия, анализират нейното влияние за 
развитието й и имат предположения за 
съществуващи проблеми. 
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9. Тренчева, М. (2018) „Анализ на 
основните показатели и регулатори 
на банковата дейност в съответст-
вие с промените в банковите и сче-
товодни стандарти―(дисертационен 
труд) 

Изследователката застъпва своята тео-
рия за нарастващата роля на контрола, 
като прилага иконометрични модели за 
установяване на ефектите от въвежда-
нето на новото регулаторна рамка на 
банките след глобалната финансова и 
икономическа криза 

10. Trenchev, Iv. M. Trencheva, E. 
Stavrpva, R. Mavrevski, M. 
Ttaykov.(2018). „Risk analysis in the 
economics through R Language― 
Списание: WSEAS Transactions on 
Business and Economics,ISSN / E-
ISSN: 1109-9526 2224-2899, Volume 
15, PP: 179-187 

Авторите използват инструментариум с 
елементи на изкуствен интелект, при-
лагайки иконометричен модел за оцен-
ка и управление на риска 

11. PwC. (2018). „Digitalization in 
finance and accounting and what it 
means for financial statement audits―. 
Survey on status quo and further 
digital development. P.52 

Една от трите най-големи одиторски 
световни компании е провела проучва-
не с участието на 76 големи и средни 
компании в Германия в две последова-
телни години 2016 и 2017 и анализира 
нагласите за текущото състояние на 
финансите и счетоводството, дигитал-
ното бъдеще на финансовата индуст-
рия, текущото състояние и развитието 
на дигитализацията на одита, както и 
значението на дигитализацията за за-
силване на връзките между външните 
одитори и клиентите. 

12. Паскалева, М., А. Стойкова. (2019). 
„Relationship between Bulgarian 
sovereign risk and accounting 
information―, WSEAS Transactions 
on business and economics―  

Авторите изследват връзката между 
възможността за управление на кре-
дитния риск на база анализ на счето-
водни носители на информация с оглед 
ограничаване на кредитния риск.  

13. Dzhaparov, Pl. (2019). Application of 
block chain and artificial intelligence 
in bank risk management, Conference 
paper 

Blockchain and artificial intelligence are two 
technologies that have big potential to 
fundamentally transform banking manage-
ment.by Big Data processing, customer seg-
mentation, credit scoring, fraud prevention. 

14. Ганчев, Г. Е. Ставрова, Вл. 
Ценков, М. Паскалева, (2019). Ви-
зуализация на невъзможната три-
лема чрез софтуер с изкуствен 
интелект. Conference paper 

Чрез помощта на софтуер на IBM е 
визуализирана т.нар. „невъзможна три-
лема― – невъзможността от прилагане-
то на фиксиран валутен курс, свободно 
движение на капитали и автономна па-
рична политика чрез софтуер с изкуст-
вен интелект. Изводите говорят за 
предложението, че е наличен компро-
мис между стабилността на валутния 
курс, паричната независимост и сво-
бодната мобилност на капитала. 
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Малко история 
Въпреки, за концепцията „изкуствена интелигентност― се говори още в 

далечната 1956 година на семинар в Дортмутският университет в САЩ, 
проф. Джон Маккартни, едва през последните пет години светът бе залят 
от вълна от приложения на тази технология. Тя успешно замества усилията 
на човека, без да остави без необходимото внимание и внесе значителни 
иновации в счетоводната индустрия като управление на счетоводната ин-
формация. 

1. В 2016 година Делойт и Туш първи обявяват въвеждането на техни-
ки на изкуствен интелект в счетоводство, одит и данъчно облагане. 

2. През 2017 година световноизвестният експерт по машинно обучение 
и изкуствен интелект Найджъл Дъфи формира глобален иновативен екип 
за изкуствен интелект в Ърнест и Янг [8] 

3. KPMG въвежда рамката „Изкуствен интелект и контрол―, в която се 
предлагат методи, инструменти и оценки за подпомагане на институциите 
при оценка стойността на изкуствения интелект, като едновременно с това 
постигат цялост на алгоритмите, достъпност, гъвкавост и справедливост.  

 
Алгоритми за машинно обучение в счетоводната  
и финансова индустрия 
Алгоритмите на изкуствения интелект акумулират данни със сходни ха-

рактеристики, обработват ги чрез математически модели и на база получе-
ните резултати формират прогнози. Във финансовата индустрия формира-
нето на бази от данни намира все по-често приложение поради наличието 
на огромно количество данни, както и постоянно нарастващия капацитет 
на компютърния хардуер, мрежова свързаност, облачна инфраструктура. 
Водещи фирми и банки внедряват технологии на изкуствен интелект, 
включително машинно обучение, за да оптимизират структурата на инвес-
тиционните си портфейли, производствените си процеси, риска, оптимизи-
ране на финансови решения и много други. 

Анализът на финансови документи е едно от основните приложение на 
алгоритмичния подход. Данни се обработват с огромна скорост и също 
толкова добра прецизност. 

Основни приложения: 
1. Анализ на кредитоспособността. Работата на Кредитните комитети 

в търговските банки доскоро представляваше низ от рутинни операции, ло-
гистични регресионни модели от входни данни като история на плащания-
та за да прогнозират вероятността от неизпълнение на условията за погася-
ване на главница и лихви по заеми. Разбира се това моделиране ощетява 
лицата и фирмите с по-кратка история или работят в ненаблюдавани от 
банките бизнес среди. С нарастването на броя на източниците на данни за 
физическите лица и свързването им с финансовата им история, финансови-
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те институции имат възможност да прилагат по-модерни модели за вземане 
на персонализирани решения относно тяхната кредитоспособност. 

2. Robo-съветници. Роботите-съветници правят инвестициите и взе-
мането на финансови решения достъпни за хората с липсваща готовност. 
Инвестиционните им стратегии са извлечени като алгоритъм въз основа на 
възраст, доходи, пол, финансови цели, толерантност към риск, планирана 
дата за пенсиониране. Въз основа на тази информация те следват традици-
онни инвестиционни стратегии и разпределение на активи. По този начин 
се елиминира и възможността за конфликти на интереси от финансови съ-
ветници, защото понякога интересите им са асиметрично насочени. 

3. Кибер сигурност и заплахи. За да се гарантира сигурността и безо-
пасността на бизнес активите на клиентите финансовите посредници оси-
гуряват високо надеждни протоколи за кибер сигурност. Важни case-study 
за използване на машинното обучение в киберсигурност представляват: 
откриването на зловреден софтуер – чрез откриване и маркиране на не-
разпознат софтуер, който се опитва да се стартира като заплаха; вътрешни 
сривове в системата – чрез мониторинг на мрежовия трафик в организа-
цията, в процеса на който се регистрират аномалии от типа многократни 
опити за достъп до неоторизирани приложения или необичайно поведение 
при работа с клавишната система. 

Модели за машинно обучение: 
1. Регресия – информационен модел с числен изход 
2. Класификация – предвижда се категорията, в която ще се включи 

новият обект. Информационен модел обикновено с двоичен изход, но е 
възможно да съществуват и модели с повече от две категории. 

Линейната регресия [] прогнозира изходн апроменлива с помощта на 
една или повече входни променливи под формата на линия [9], [10]. 

 
Y = bx + c 

Поддържащ вектор – линеен вектор увеличава максимално разстояни-
ето между класовете и изчертава линията по средата. Данните се категори-
зират на база позицията си спрямо тази линия.. Използва се при по-сложни 
функции за по-точно намиране на най-широката точка между данните. 

Дърво на решенията – сегментира надзор чрез групиране на данните 
по признак. Ако изберем променливата за отговор компютърната програма 
прави дялове чрез променливите на прогнозата. Броя на дяловете се фор-
мира автоматично за да се предотврати недостатъчното или прекалено 
приспособяване на данните към модела. 

Случайна гора – група от дървета на решения с една и съща променли-
ва за отговор, но по-малко различни променливи. 

Клъстериране – формиране на естествени групировки между наблюде-
нията в базата от данни. 
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Агломеративна йерархична клъстеризация – най-често срещаното 
йерархично клъстериране, използвано за групиране на обекти в клъстери 
въз основа на тяхната прилика. Всяко наблюдение започва в свой клъстер, 
двойки клъстери се обединяват, докато така се структурира системата. 

В основата на машинното обучение стоят алгоритмите и отговорността 
на човека при тяхното структуриране. Чрез тях могат да се формират жиз-
нено важни за фирмите и хората решения. Оттам и отговоростта, която те 
носят поради огромната им информационна натовареност поради възмож-
ността за ползването им в различни техники за управление на пълната гама 
от финансови рискове.[14] Те не могат да бъдат неутрални поради това, че 
създават морални последици, подсилват или неглежират етични принципи 
и дават възможност за разрушаване на статуса, имиджа и ограничават дос-
тойнството на заинтересованите страни. Участват пряво във вземането на 
етични решения. Оттам и високата отговорност на дизайнера на алгоритъ-
ма за тези крайни решения ако го е структурирал така, че да бъде изключе-
на група хора от последствията от активирането на този алгоритъм и реа-
лизирането на определено решение. 

Според Прайс Уотър Хаус Купър (PwC) към настоящия момент най-
често приложение на изкуствен интелект намира в следните операции [11]: 

Таблица 1. Приложение на изкуствен интелект във финансите и счетоводството 

№ Област на приложение Разпределение  
на отговорите 

1. Автоматично четене на фактури и документи за регистриране 
в счетоводния отдел 

 
39% 

2. Автоматични платежни трансфери 29% 
3. Мониторинг на информационната база 10% 
4. Съгласувана проверка на документи 10% 
5. Автоматично четене на договори 7% 
6. Инструмент за бизнес процеси 5% 
7. Аналитично прогнозиране на оповестяването 0% 

 
От съдържанието на Табл. 1 може да се установи, че най-популярни об-

ласти на приложение на изкуствен интелект е четенето на фактури и доку-
менти за осчетоводяване (39%), следвани от автоматичните платежни 
трансфери (29%). На трето място в листа от приоритетите е мониторингът 
на информационната база от данни и съгласуването на документи – всяка 
от тях по 10%. Нито една от компаниите не използва изкуствен интелект за 
прогнозиране, което се счита като голям недостатък. Изводите от проведе-
ната анкета, също така, свързват равнището на корпоративна култура с 
равнището на приложение на изкуствен интелект в работата на компании-
те. В компаниите, в които мениджмънта работи да въвеждане нашироко на 
дигитализирани процеси и технологии, за одитора не представлява проб-
лем да използва изкуствен интелект при осъществяването на одитни про-
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Таблица 1. Приложение на изкуствен интелект във финансите и счетоводството 

№ Област на приложение Разпределение  
на отговорите 

1. Автоматично четене на фактури и документи за регистриране 
в счетоводния отдел 

 
39% 

2. Автоматични платежни трансфери 29% 
3. Мониторинг на информационната база 10% 
4. Съгласувана проверка на документи 10% 
5. Автоматично четене на договори 7% 
6. Инструмент за бизнес процеси 5% 
7. Аналитично прогнозиране на оповестяването 0% 

 
От съдържанието на Табл. 1 може да се установи, че най-популярни об-

ласти на приложение на изкуствен интелект е четенето на фактури и доку-
менти за осчетоводяване (39%), следвани от автоматичните платежни 
трансфери (29%). На трето място в листа от приоритетите е мониторингът 
на информационната база от данни и съгласуването на документи – всяка 
от тях по 10%. Нито една от компаниите не използва изкуствен интелект за 
прогнозиране, което се счита като голям недостатък. Изводите от проведе-
ната анкета, също така, свързват равнището на корпоративна култура с 
равнището на приложение на изкуствен интелект в работата на компании-
те. В компаниите, в които мениджмънта работи да въвеждане нашироко на 
дигитализирани процеси и технологии, за одитора не представлява проб-
лем да използва изкуствен интелект при осъществяването на одитни про-
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цедури чрез прилагането на одитни алгоритми. Одитът на счетоводната 
информация е по-ефикасна и по-разходно ефективна. 

В проучването на PwC [11] се анализират предимствата, които получа-
ват фирмите, използващи изкуствен интелект: 

Таблица 2. Фактори, улесняващи имплементирането на изкуствен интелект  
в одита на счетоводни документи 

№ Фактори, които правят прилагането на изкуствен инте-
лект в одита на счетоводни документи 

Разпределението  
на отговорите 

1. Установяване на аномалии в оповестената база данни [13]; 34% 
2. Установяване на неустойчивост в процесите 25% 
3. Симулации за проверка на състоние или прогнози 19% 
4. Симулации за оценяването на опции за оценяване  

на ръст на операциите 
12% 

5. Разработване не корелациите с нефинансовата  
база данни, например продажба  

 
1% 

6. Други  
 
Етиката на алгоритчичния синтаксис 
Алгоритмовия синтаксис има важна роля в контекста на етичното му 

позициониране, тъй като основните характеристики, които трябва да бъдат 
имплементирани в този процес е разбираемост и отговорност на предложе-
ното решение. За да бъдат определени най-адекватните критеии, по които 
да се осъществява групирането на данни, то е необходиво да бъдат налице 
исторически откази, приемания/въвеждане, и накрая – идентифициране па-
кета от критерии, които прябва да бъдат подбрани за да се приеме, че мо-
делът е аздекватен. В този случай изкуственият интелект може да послужи 
за извършването на прогностични анализаторски действия. 

По отношение на счетоводното отразяване на движение на ресурси – 
той трябва да бъде приспособен към нивото на отчетност, като по този начин 
се дава възможност за разширяване на работата по усъвършенстването на 
прилаганите до сега алгоритми в процеса на отчетност и контрол. [9] [10] 
Главна отговорност за архитектурата и синтаксиса на алгоритмите носи 
борда и управленските нива на всички равнища. Вземането на решения в 
големи бази данни, в същото време може да нанесе освен позитиви, но и ог-
ромни загуби. Всяка грешка, дори малка, допусната в логаритмовия синтак-
сис, може да донесе огромни загуби главно поради закона на големите числа.  

В контекста на всичко това достъпът до база от данни и наличието на 
нови технологии се подобрява, поради което изкуственият интелект с не-
говото приложение намират приложение в специфични области. Фирмите, 
които правят сравнения на основание база от данни с национални и меж-
дународни компании, подобряват състоянието на ресурсите си и фирмени-
те си стратегии. Получавайки възможност да прогнозират, фирмите полу-
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чават конкурентно предимство например в цикъла на продажби, като част 
от международни вериги за създаване на стойност. 

 
Заключение 
Дигитализацията е навлязла във финансите и счетоводството дори по-

късно от други корпоративни отдели. Друга позитивна тенденция, и че ди-
гитализацията е управлявана от най-високо корпоративно равнище на 
фирмите. Тренда на развитие като редукцията им в компютърни център. 
хомогенността на фирмената архитектура и готовността да стандартизира и 
промотират дигиталния процес.  

Новите технологии като изкуствен интелект и роботизация изглеждат 
закъснели главно поради регулаторни изисквания и нарастването на фун-
дамента от изчислителна техника, оценени например при сливане и изку-
пуване. Цялостното осъзнаване на връзката им с нови технологии е била 
нараснало като функция на финансите. С други думи предимствата е необ-
ходимостта за отваряне към новите технологии е нараснала. Това, също та-
ка,  стимулира за растеж, като натиск върху ефективността, и в същото 
време допринася върху прогреса на дигитализацията. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE FUTURE OF THE 
FINANCIAL INDUSTRY  

 
Assoc. Prof. Dr. Elena Stavrova 1 

 
Abstract: Existing research has focused on traditional artificial intelligence 

applications – expert systems, intelligent knowledge-based systems and audit 
systems. Accounting science must defend its position on whether it is possible 
the human-machine system to make decisions thar are always neutral and 
symmetrical with respect to the other participants. The conclusion is that the 
provocations of the environment cannot exclude the presence of the human 
mind, and in the end it is the last decision maker. 
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СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ  
В СЧЕТОВОДНАТА ТЕОРИЯ 

 
доц. д-р Валентина Станева1 

 
Резюме: Счетоводството, като съществена част от обществените 

финансови отношения, следва съвременните тенденции и насоки за раз-
витие на икономиката, в унисон с обществените потребности и очаква-
ния за създаване и представяне на вярна и честна счетоводна информация 
във финансовите отчети на предприятията. Съвременното му развитие 
предполага прилагането на креативни практики и подходи на базата на 
утвърдените в теорията и практиката класически счетоводни техники, 
способи и методи за анализ, оценка и контрол на различните стопански 
факти, събития и процеси. Прилагането на счетоводните приблизителни 
оценки е сравнително нова и дискусионна материя в счетоводната теория 
и практика. Липсата на достатъчно изследвания в тази област от счето-
водното познание се обяснява със създадените условия за нейното неедноз-
начно и противоречиво възприемане от изследователите, което открива 
възможност за предлагане на нови подходи за теоретично изясняване. 

Голяма част от теоретичните постановки в тази област на знанието 
са обусловени от развитието на международните счетоводни стандарти 
и непрекъснатите им промени. Несигурността, породена от интерпре-
тирането на резултатите в следствие използването на счетоводни приб-
лизителни оценки във финансовите отчети на предприятията, създава 
предпоставки за обвързване на тяхното прилагане с манипулациите във 
финансовите отчети и невярното представяне на имущественото и фи-
нансовото им състояние. На базата на тези предположения се обоснова-
ва провеждането на рестриктивна данъчна политика, целяща недопуска-
не на тяхното използване в практиката. Без да се познават същността 
на счетоводната приблизителна оценка и предпоставките за прилагане на 
тяхната промяна, въведените данъчни рестрикции ограничават необос-
новано възможността за използването им в практиката. С консерватиз-
ма в счетоводството се обяснява трудната интерпретация на прилага-
ните креативни практики и подходи, като в същото време съпротивата 
по тяхното практическо приложение най-често се свързва с допълнител-
ното натоварване на счетоводните специалисти в практиката и после-
диците от тяхното приложение в дейността на предприятията. 

Целта на настоящето изследване е на базата на водещи теоретични 
концепции по прилагането на счетоводни приблизителни оценки, както и 
на съществуващата уредба в международен и национален мащаб в об-

                                                           
1 Доц. д-р Валентина Станева, ВТУ „Тодор Каблешков―, София, ул. Гео Милев № 158, 
valiastaneva@abv.bg 



Сборник с доклади 361 

360 

СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ  
В СЧЕТОВОДНАТА ТЕОРИЯ 

 
доц. д-р Валентина Станева1 

 
Резюме: Счетоводството, като съществена част от обществените 

финансови отношения, следва съвременните тенденции и насоки за раз-
витие на икономиката, в унисон с обществените потребности и очаква-
ния за създаване и представяне на вярна и честна счетоводна информация 
във финансовите отчети на предприятията. Съвременното му развитие 
предполага прилагането на креативни практики и подходи на базата на 
утвърдените в теорията и практиката класически счетоводни техники, 
способи и методи за анализ, оценка и контрол на различните стопански 
факти, събития и процеси. Прилагането на счетоводните приблизителни 
оценки е сравнително нова и дискусионна материя в счетоводната теория 
и практика. Липсата на достатъчно изследвания в тази област от счето-
водното познание се обяснява със създадените условия за нейното неедноз-
начно и противоречиво възприемане от изследователите, което открива 
възможност за предлагане на нови подходи за теоретично изясняване. 

Голяма част от теоретичните постановки в тази област на знанието 
са обусловени от развитието на международните счетоводни стандарти 
и непрекъснатите им промени. Несигурността, породена от интерпре-
тирането на резултатите в следствие използването на счетоводни приб-
лизителни оценки във финансовите отчети на предприятията, създава 
предпоставки за обвързване на тяхното прилагане с манипулациите във 
финансовите отчети и невярното представяне на имущественото и фи-
нансовото им състояние. На базата на тези предположения се обоснова-
ва провеждането на рестриктивна данъчна политика, целяща недопуска-
не на тяхното използване в практиката. Без да се познават същността 
на счетоводната приблизителна оценка и предпоставките за прилагане на 
тяхната промяна, въведените данъчни рестрикции ограничават необос-
новано възможността за използването им в практиката. С консерватиз-
ма в счетоводството се обяснява трудната интерпретация на прилага-
ните креативни практики и подходи, като в същото време съпротивата 
по тяхното практическо приложение най-често се свързва с допълнител-
ното натоварване на счетоводните специалисти в практиката и после-
диците от тяхното приложение в дейността на предприятията. 

Целта на настоящето изследване е на базата на водещи теоретични 
концепции по прилагането на счетоводни приблизителни оценки, както и 
на съществуващата уредба в международен и национален мащаб в об-

                                                           
1 Доц. д-р Валентина Станева, ВТУ „Тодор Каблешков―, София, ул. Гео Милев № 158, 
valiastaneva@abv.bg 

Приносите на счетоводството в икономическата наука 

 

361 

ластта на счетоводството, да се систематизират условията, характе-
ристиките и предпоставките за използване на счетоводни приблизителни 
оценки и възможностите за прилагане на промяна в тяхното използване. 

Ключови думи: счетоводна приблизителна оценка, несигурност, креа-
тивни практики, промяна в прилагането на счетоводна приблизителна 
оценка, консерватизъм в счетоводството. 

JEL класификация: M41 
 
Създаването на финансова информация по регламентирания в счетовод-

ните стандарти начин се осъществява по ясно дефинирани правила – от 
първичния счетоводен документ до счетоводните регистри, с последващо 
обобщаване в годишния финансов отчет, където няма условия за творчест-
во на счетоводителя. Място за проява на креативност в работата на счето-
водителя се открива при прилагането на промени в счетоводната политика 
и счетоводните приблизителни оценки. Потребителите на счетоводна ин-
формация – инвеститори, собственици, счетоводители, одитори, данъчни 
органи и други, имат различни интереси, често противоречиви, в зависи-
мост от преследваните цели. 

Прилагането на креативност в счетоводството се свързва с генериране 
на нови идеи, практики и подходи, целящи създаване на конкурентни пре-
димства на базата на оригинални управленски решения, взети от ръководс-
твото на предприятието при условията на достатъчна информираност за тях-
ното обосноваване. Управленската преценка за необходимостта от прилагане-
то на промяна в счетоводната практика и влиянието ѝ върху финансовия отчет 
трябва да е свързана с удовлетворяването на общото изискване, че ползата 
трябва да е по-голяма от разходите за тяхното прилагане. Друго задължително 
изискване е, че креативните практики и подходи в счетоводство не трябва да 
противоречат на установените законови и счетоводни норми. 

Връзката между креативността и счетоводните приблизителни оценки в 
счетоводната теория е в прилагането на подходи, различни от общоприети-
те схващания за точност при счетоводно отчитане. В преработената Кон-
цептуална рамка за финансово отчитане (март 2018 г.)1 се дава предимство 
на фундаменталната качествена характеристика „достоверно представяне― 
на информацията в годишния финансов отчет, спрямо качеството „точ-
ност―, без да се пренебрегва значението на второто. Но следва да се отчита, 
че „…Дипломираните експерт-счетоводители, регистрирани одитори тряб-
ва да проверяват за своевременното, достоверно, обективно, правилно, 
вярно и точно представяне, във всички съществени аспекти, на информа-
цията за имущественото и финансово състояние на предприятията, ….―2. 

                                                           
1 Conceptual Framework for Financial Reporting, March 2018. Issued by the International 
Accounting Standards Board, ISBN: 978-1-911040-90-3, https://www.ifrs.org. 
2 Начкова, М., (2019), Независим финансов одит на предприятия, обявени в несъстоя-
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Достоверно представяне на информацията имаме тогава, когато тя е пълна, 
неутрална и без грешки. Пълното представяне включва цялата информа-
ция, необходима на ползвателя да разбере явлението, което се представя, 
включително всички необходими описания и обяснения. Неутралното 
представяне е без предубеденост при избора или представянето на финан-
совата информация. Уместната финансова информация по дефиниция е в 
състояние да влияе върху решенията на ползвателите. Отсъствие на грешки 
означава, че описанието на явлението не съдържа грешки или пропуски и 
че процесът, използван за изготвяне на отчитаната информация е избран и 
приложен без наличие на грешки в процеса. В този контекст отсъствието 
на грешки не означава съвършена точност във всички аспекти. Така нап-
ример, счетоводна приблизителна оценка на полезния срок на амортизиру-
ем актив не може да бъде определена като точна или неточна стойност. 
Представянето на тази приблизителна оценка е достоверно, ако е описано 
ясно и точно, че сумата представлява счетоводна приблизителна оценка, 
при която естеството и ограниченията на процеса на приблизително оценя-
ване са обяснени и при подбора и прилагането на подходяща процедура за 
разработване на приблизителната оценка, не са допуснати грешки. 

В настоящия доклад ще се обоснове смисъла и необходимостта от тео-
ретично обосноваване на предпоставките и характеристиките, както и въз-
можностите за използване на счетоводни приблизителни оценки и тяхната 
промяна. Актуалността на доклада се обуславя от слабото им практическо 
приложение, както и от противоречията в разбиранията на счетоводители, 
одитори и данъчни органи, което е в основата на нежеланието на счетовод-
ните кадри да ги използват в практиката. 

Една от задължителните предпоставки за използване на креативни сче-
товодни практики в рамките на провежданата от ръководството на предп-
риятието счетоводна политика се свързва с иновативно прилагане на сче-
товодните стандарти, включително и чрез обосновани счетоводни прибли-
зителни оценки. Търсената цел е предоставянето на достоверна финансово-
счетоводната информация във финансовите отчети на предприятието, кое-
то не кореспондира с осъществяването на престъпни действия, свързани с 
измама, укриване на данъци или подправяне на действителната информа-
ция за въвеждане в преднамерена заблуда на потенциалните инвеститори. 

В този ред на мисли е удачно да уточним, че креативни счетоводни 
практики могат да възникнат при изпълнение на „правилната― счетоводна 
политика от гледна точка на данъчното законодателство, без да се заобика-
лят законовите изисквания. Липсата на връзка между прилагана счетовод-
на политика и използвани счетоводни приблизителни оценки най-добре се 
обяснява чрез регулацията на Закона за корпоративното подоходно облага-
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не (ЗКПО), в който има текстове за промяна в счетоводната политика1, но 
не и за използване на счетоводни приблизителни оценки (СПО). Всъщност, 
използването им (б.а. на СПО) се свързва с възникването на временни да-
нъчни разлики, което е изрично уредено в ЗКПО, видно и след последните 
промени в закона2. От теоретична гледна точка е установено, че „промяна-
та в счетоводните приблизителни оценки не води до промяна в счетовод-
ната политика―3. Това означава, че използването на счетоводни приблизи-
телни оценки не е ограничено от закона и може да бъде част от инструмен-
тариума на счетоводния мениджмънт в предприятието. 

В основата на слабото практическо приложение на счетоводните приб-
лизителни оценки стои разбирането за равенство между манипулацията на 
финансовата информация и прилагане на креативно счетоводство. За някои 
автори креативното счетоводство се възприема като „най-голямата хитрост 
от Троянският кон насам― Griffiths (1986:1), „тази гъвкавост създава въз-
можност за манипулации, измами и представяне на неверни данни …. 
Практикувани от по-недобросъвестните представители на счетоводната 
професия, …известни като „креативно счетоводство―„ Jameson (1988:7), 
„пречупване на правилата и търсене на вратички в тях― Naser (1993:59). 

Трудната практическа реализация на най-новите виждания, концепции, 
подходи и научни изследвания в областта на счетоводството се обяснява с 
консерватизма, проявяван в счетоводните среди, както и със свързването 
на креативността с манипулацията във финансовата отчетност. Съпротива-
та за тяхното практическо приложение е свързана още и с допълнителното 
натоварване на счетоводните специалисти, както и с очакванията за небла-
гоприятни данъчни последици за самото предприятие. 

Проявата на креативност в дейността на счетоводителя е видимата част 
на резултата от връзката между теорията и практиката. Нормативната ре-
гулация е основанието, с което се установява минимума от счетоводна ин-
формация, която да се включва във финансовите отчети. Креативните ме-
тоди и подходи в счетоводството са начин на авангардно мислене, в рамки-
те на процес за генериране на нови идеи, практики и подходи, целящи съз-
даване на конкурентни предимства на базата на оригинални управленски 
решения, взети от ръководството на съответното предприятие. Но задъл-
жително при спазване на основния принцип в счетоводството – за предпаз-
ливостта, като се оценяват и отчитат предполагаемите рискове и очаквани 
евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с 
цел получаване на действителен финансов резултат. Нормалният стремеж 
на ръководството е да се максимизира финансовия резултат за осигуряване 

                                                           
1 Виж чл. 82 от ЗКПО. 
2 В сила от 01.01.2020 г. 
3 Станева, В., Счетоводните приблизителни оценки в контекста на новото счетоводно 
законодателство. Годишник на ИДЕС 2016 г., „Спектър― АД, София, 2016, с. 247 –  
с. 274, ISSN 1313-2148. 
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на по-високи дивиденти на собствениците, респективно и по-високи дохо-
ди за членовете на управителните органи. В тази връзка, скептиците смя-
тат, че с използването на различни от общоприетите практики, методи и 
подходи, се създават условия за преднамерено манипулиране на данните 
във финансовите отчети на предприятията, с цел изкривяване на предста-
вата за действителното им състояние. Затова, като едно от императивните 
условия за гарантирано прилагане на принципа за предпазливост е прила-
гането на промени в приложимите счетоводни приблизителни оценки да не 
противоречи на счетоводното законодателство и приложимите стандарти. 

Липсата на конкретно определение на понятието „счетоводна приблизи-
телна оценка― в ЗКПО, Закона за счетоводството (ЗСч) и в МСС 8 „Счето-
водна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и греш-
ки―1, дефинирането на понятието „промяна в счетоводна приблизителна 
оценка― и установеният консерватизъм по отношение на използването им в 
счетоводната практика, създават предпоставки за неправилното им тълку-
ване и прилагане. Много често счетоводната приблизителна оценка се бър-
ка със счетоводна грешка, промяна в счетоводна политика, преоценка и 
обезценка, оценка по справедлива стойност, както и с много често използ-
ваните в практиката оценки с приближения. Неразбирането на материята 
води до изразяване на мнения, че счетоводната приблизителна оценка е на-
чин за манипулиране на финансовите отчети на предприятията. Вярно е, че 
като субективна преценка на ръководството на предприятието, тя следва да 
се базира на хипотези, вероятности, добри практики или минал опит, но 
също така тя отразява иновативните разбирания на ръководството при 
формирането и изпълнението на стратегията за повишаване на конкурен-
тоспособността на предприятието. 

В резултат на продължителни изследвания на автора се предлага дефи-
ниция на понятието „счетоводна приблизителна оценка― като: „стойностен 
измерител за отразяване на управленско решение относно очакваната ико-
номическа изгода от употребата в стопанския оборот на конкретен счето-
воден обект, базирано на налична или нова несигурна (приблизител-
на/хипотетична) информация, придобит опит или нова интерпретация на 
фактите, явленията и процесите, имащи отношение към достоверното оп-
ределяне на балансовата стойност на актив, пасив или компонент на собст-
вения капитал на предприятието―2. На базата на предложеното определе-
ние може да се изброят основните характеристики, които в своята съвкуп-

                                                           
1 В националния счетоводен стандарт 8 Нетни печалби или загуби за периода, фунда-
ментални грешки и промени в счетоводната политика се използва термина „приблизи-
телна счетоводна стойност―, който не припокрива напълно термина „счетоводна приб-
лизителна оценка―. 
2 Станева, В., Счетоводните приблизителни оценки в контекста на новото счетоводно 
законодателство. Годишник на ИДЕС 2016 г., „Спектър― АД, София, 2016, с. 253 – с. 
254, ISSN 1313-2148. 
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вата за действителното им състояние. Затова, като едно от императивните 
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оценка― и установеният консерватизъм по отношение на използването им в 
счетоводната практика, създават предпоставки за неправилното им тълку-
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ка със счетоводна грешка, промяна в счетоводна политика, преоценка и 
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също така тя отразява иновативните разбирания на ръководството при 
формирането и изпълнението на стратегията за повишаване на конкурен-
тоспособността на предприятието. 

В резултат на продължителни изследвания на автора се предлага дефи-
ниция на понятието „счетоводна приблизителна оценка― като: „стойностен 
измерител за отразяване на управленско решение относно очакваната ико-
номическа изгода от употребата в стопанския оборот на конкретен счето-
воден обект, базирано на налична или нова несигурна (приблизител-
на/хипотетична) информация, придобит опит или нова интерпретация на 
фактите, явленията и процесите, имащи отношение към достоверното оп-
ределяне на балансовата стойност на актив, пасив или компонент на собст-
вения капитал на предприятието―2. На базата на предложеното определе-
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1 В националния счетоводен стандарт 8 Нетни печалби или загуби за периода, фунда-
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ност спомагат за еднозначното открояване на счетоводната приблизителна 
оценка от другите оценки, използвани в счетоводството: 

- възможност за избор на измерител – дали ще е процент, коефициент, 
метод за определяне на конкретен стойностен измерител, период от време 
или друга специфична преценка, оценката на всички обекти в счетоводството 
трябва да отговаря на изискването да бъдат съизмерими и съпоставими; 

- възможност за последваща промяна на първоначално определения 
измерител в счетоводната приблизителна оценка; 

- управленско решение, взето от управителния орган на предприятие-
то, в което ще се прилага избраната счетоводна приблизителна оценка; 

- време на вземане на управленското решение – принципно преди на-
чалото на отчетния период или в момента преди заприходяване/осчето-
водяване на актива, пасива или компонента на собствения капитал на 
предприятието, за да се прилага на принципа „сега и за в бъдеще―; 

- наличие на очаквана икономическа изгода от употребата в стопанс-
кия оборот – задължителна предпоставка за изготвяне на икономическа 
обоснованост на взетото решение; 

- наличие на икономически обоснована хипотеза или вероятност, 
базирана на налична или нова несигурна (приблизителна/хипотетична) ин-
формация, придобит опит или нова интерпретация на фактите, явленията и 
процесите; 

- цел на оценката – достоверно определяне на балансовата стойност 
на актив, пасив или компонент на собствения капитал на предприяти-
ето на базата на действащото счетоводно законодателство.  

Всяко отклонение от така поставената цел за използване на счетоводна 
приблизителна оценка предполага манипулиране и фалшифициране на ба-
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пасиви в счетоводната теория се свързва с пазарни критерии, а не със спе-
цификата на отделното предприятие. За някои активи и пасиви може да се 
наблюдават пазарни сделки или да има пазарна информация. За други — 
такива данни може да не са налични. И в двата случая оценяването по 
справедлива стойност има за цел определянето на цената на продажба на 
актив или на прехвърляне на пасив при обичайна сделка между участници 
на пазара при актуални пазарни условия. И тъй като справедливата стой-
ност е пазарна оценка, то тя се определя на основата на допускания и хипо-
тези на евентуални пазарни участници за пазарната цена на актив или па-
сив, като следва да се държи сметка и за евентуални рискови отклонения 
на тази цена. А това определено е свързано с използването на приближе-
ния, което съвпада с характеристиките на счетоводна приблизителна оцен-
ка, без да покрива същността на същата. 

В заключение, на базата на проведените изследвания от автора се из-
веждат някои основни изводи, които потвърждават необходимостта от ус-
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тановяване на връзка между счетоводните приблизителни оценки и място-
то им в счетоводната теория: 
 Промяната в счетоводните приблизителни оценки не води до промя-

на в счетоводната политика; 
 Провизията е счетоводна оценка, която може да бъде изведена с из-

ползване на точни оценки или оценки с приближение и не отговаря на ха-
рактеристиките на счетоводна приблизителна оценка; 
 Счетоводните приблизителни оценки не могат да се търсят в оценъч-

ните бази по МСФО и НСС; 
 Счетоводната приблизителна оценка е първоначална оценка, освен 

при тези случаи, които зависят от изпълнението на определено предвари-
телно условие;  
 Яснотата в международните стандарти е по-голяма отколкото в на-

ционалните счетоводни стандарти по отношение разясненията по прилагането 
на счетоводните приблизителни оценки и тяхната промяна в практиката; 
 Счетоводните преценки и приблизителни оценявания при отчитане 

на приходите от договори с клиенти се явяват експертни оценки, които не 
следва да се отчитат като счетоводни приблизителни оценки; 
 Счетоводните приблизителни оценки оказват влияние върху балан-

совата стойност на активите, пасивите и елементите на собствения капи-
тал, с тази особеност, че условие за тяхната надеждност е всяко управленс-
ко решение да е писмено обосновано в приложението „Несигурност на 
приблизителните оценки“, което е част от годишния финансов отчет на 
предприятието. 
 Счетоводните приблизителни оценки са част от инструментариума 

на креативното счетоводство, които се използват при стриктно спазване на 
данъчното законодателство и приложимите счетоводни стандарти, с цел пос-
тигане на конкурентоспособни предимства за прилагащото ги предприятие. 
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ACCOUNTING ESTIMATES IN ACCOUNTING THEORY 

 
Valentina Staneva1 

 
Abstract: Accounting, as an integral part of public financial relations, 

follows modern trends and recommendations for the development of the 
economy, in accordance with the public needs and expectations of creating and 
presenting correct and honest accounting information in the financial statements 
of enterprises. Its modern development involves the use of creative practices and 
approaches based on proven in theory and practice of classical accounting 
methods, methods and methods of analysis, evaluation and control of various facts 
of business, events and processes. The application of accounting estimates is a 
relatively new and debatable issue in accounting theory and practice. The lack of 
sufficient research in this area of accounting knowledge is explained by the 
conditions created for its ambiguous and contradictory perception by researchers, 
which opens the opportunity to offer new approaches to theoretical explanation. 

Most of the theoretical statements in this area of knowledge are due to the 
development of international accounting standards and their constant changes. 
The uncertainty caused by the interpretation of the results resulting from the use 
of accounting estimates in the financial statements of enterprises creates 
prerequisites for linking their application to manipulations in the financial 
statements and incorrect performance of their property and financial condition. 
Based on these assumptions, it is justified to conduct a restrictive tax policy 
aimed at preventing their use in practice. Without knowing the essence of the 
accounting assessment and the prerequisites for the implementation of their 
changes, the introduced tax restrictions limit the unjustified possibility of their 
use in practice. Conservatism in accounting explains the complex interpretation 
of applied creative practices and approaches, at the same time resistance to 
their practical application is most often associated with the additional load of 
accounting specialists in practice and the consequences of their application in 
the activities of enterprises. 

The purpose of this study is to systematize the conditions, characteristics and 
prerequisites for the use of accounting estimates and opportunities for 
implementing changes in their use on the basis of the leading theoretical 
concepts on the application of accounting estimates, as well as the existing 
system at the international and national levels in the field of accounting. 

Keywords: accounting valuation, uncertainty, creative practices, change in 
the application of accounting valuation, conservatism in accounting. 

JEL classification: M41 
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ЗАГАДКИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ГЕРБ  
НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ 

 
доц. д-р Светлозар Стефанов1 

 
Резюме: В настояия доклад е направен опит да се разгледа смисъла, 

ролята и значението на един от символите на счетоводството, а именно 
международния герб на счетоводителите. Гербът се явява символ на 
счетоводството и счетоводителите по цял свят и кара хората д асе чув-
стват горди, че принадлежат именно към тази професионална гилдия. 
Гербът се сътои от три елемента: слънцето – символизиращо прозрач-
ността на счетоводната информация, везните – символизиращи счето-
водния баланс и кривата на Бернули – символизираща непрекъснатостта 
на отчетния процес в предприятието. 

Ключови думи: Герб на счетоводителите, наука, доверие, независи-
мост.  

 
Гербът на счетоводителите се свързва с представителя на френската 

счетоводна мисъл Жан Батист Дюмарше (1874 – 1946). Отчетността според 
Дюмарше следва да се интерпретира икономически, а не юридически. От-
тук произтича и разликата между представителите на френската и италиан-
ска счетоводна школа, чиито представители разглеждат счетоводството в 
неговия юридически смисъл. Дюмарше отъждествява счетоводството с 
жив организиъм (ембрион), състоящ се от различни органи (сметки), като 
счетоводителят „не конструира сметки, а ги събира, описва, точно както 
зоолог описва различни животни, мекотели и т.н.― (Бухгалтерский словарь, 
www. klerk.ru). 

Гербът на счетоводителите представлява схематично изображение на 
евеолюцията на счетоводната професия. Разработването на герба се свърз-
ва с идеята за обединяване на счетоводителите от всички националности, 
като тази идея и самата поява на герба ги кара да се чувтват горди, че при-
надлежат именно към тази професиоонална гилдия. 

Гербът е разработен през 1944 г. от Жан Батист Дюмарше – виден пред-
ставител на френската счетоводна мисъл, който има съществен принос за 
развитието на счетоводството във Франция през 19 и 20 век. Две години 
по-късно, в годината на неговата смърт – 1946 – Международният конгрес 
на счетоводителите, утвърждава герба, предложен от Дюмарше като емб-
лема на счетоводителите, разкриваща смисъла нс счетоводната професия. 

На герба на счетоводителите са изобразени: слънцето, везните и кривата 
на Бернули, като е посочен и девиза: „Наука, доверие, независимост.― 
Слънцето е символ на счетоводството, което посредством редица способи 
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показва пътя по койо трябва да се върви и мястото където търговецът се на-
мира във всеки един момент от време. Везните символизират вечното равенс-
тво и баланс между активите на предприятието и неговия собствен капитал и 
пасиви, или казано по друг начин – символизират счетоводния баланс. 

Нещо повече. Везните наподобояват статуята на Темида, символ на 
справедливостта и правосъдието. Както е известно Темида с обиккновено 
се изобразява с превръска на очите. На практика, тя не се е нуждаела от 
нея, тъй като е притежавала способности да вижда бъдещето и миналото. 
Докато Темида е със затворени очи, счетоводителят е в състояние обектив-
но и безпристрастно да осъществява своята раота, свързана с отчитането, 
представянето и оповестяването на счетоводната информация относно 
осъщeствяваната от търговеца стопанска дейност. Прояви ли пристрастие, 
при осчетоводяване на стопанските операции, същият ще бъде окован в 
белезници. Това е смисъла и на изобразената на герба крива на Бернули. 
Съществуват определени сведения, че именно по тази причина, Дюмарше 
се страхува да изoбрази истинската крива на Бернули, а според някои изс-
ледователи, на герба е изибразена спиралата на Архимед. Кривата на Бер-
нули е символ на непрекъснатостта на отчетния процес и показва, че сче-
товодството се осъществява практически вечно от момента на учредяване 
на предприятието до деня на прекратяване на неговата дейност. 

Подобен подход по отношение на интерпретирането на счетоводството 
и счетоводната професия, отразява непрекъснато нарастващата роля на 
счетоводството като информационна и контролна система, свързана най-
вече с възможността за набиране на информация, която да се представи на 
потребителите, които на база на тази информация да вземат съответните 
решения. Нещо повече. Самият факт на появата на герба на счетоводите-
лите, недвусмислено доказва нарастващия интерес към счетоводната про-
фесия и непрекъснато повишаващите се изисквания към професионалната 
подготовка на лицата, упражняващи тази професия. 

Тълкувайи изображенията и девиза върху герба на счетоводителите, мо-
гат да се откроят и качествата, които трябва да притежава всек иедин сче-
товодител: 

- Принципност. Всички действия на счетоводителя, свързани със сче-
товодното отразяване на стопанските операции, представянето и оповестя-
ването на информацията в ГФО, следва да бъдат насоччени към обективно-
то и безпристрастно представяне на информацията; 

- Разумна търговска преценка и професионално отсъждане. В своята 
дейност, той постъпва по съвест и всички негови действия са насочени към 
спазването на закона и утвърдената счетоводна политика; 

- Счеетоводителят трябва да бъде точен, внимателен, трудолюбив и 
донякъде педантичен в своята работа. Това е донякъде израз на принципа 
за предпазливост (благоразумие, консерватизъм), предпазващ управяващи-
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те от прекаления оптимизъм по отношение на начина по който се развива 
предприятието. 

Девизът „Наука, доверие, независимост,― доказва, че получената по сче-
товоден път информация е достоверна и на нейна база, потребителите мо-
гат да вземат адекватни икономически решения, тъй като натрупването й 
се осъществява, посредством използването на редица способи, някои от 
които са специфични само за счетоводството (система на счетоводните 
сметки и способ на двойното записване). 

Счетоводството като информационна и контрлна система възниква на 
определен етап от развитието на икономиката и обществото, първоначално 
като чисто практическа дейност за да задоволи определени, потребности на 
практиката. То се появява когато търговците, осъществявайки своята дей-
ност започват да купуват и продават стоки, с цел реализирането на печал-
ба. Именно с с необходимостта от изчисляване на финансовия резултат се 
свързва и възникването на счетоводството в неговия съвременен смисъл. 
Независимо, че то възниква като практическа дейност, счетоводството е 
наука, изучаваща принципите и логиката за счетоводно интерпретиране на 
имуществото на предприятието и неговите изменения в резултат на сто-
панските операции. Съвсем естествено, счетоводството не следва да се раз-
глежда като наука сама за себе си, а в тясна връзка и зависимост с остана-
лите науки (математика, икономика, финанси и др.). 

Доверието се свързва с факта, че търговците се доверяват на счетоводи-
телите, които единствени могат по адекватен начин да отчетат, представят 
и оповестят информацията за осъществяваната стопанска дейност във финан-
совите отчети. То е израз и на доверието на потребителите, което се свързва и 
с достоверността и надеждността на финансовата информация, която освен 
това трябва да бъде уместна и да не съдържа съществени грешки. 

Независимост. Счетоводителят трябва да бъде независим по отношение 
на отчитането, представянето и оповестяването на информацията във фи-
нансовите отчети, т.е., последният не следва да се подава на влияние и за-
висимост от страна на заинтересованите лица. 

Фонът в оригиналното изображение на герба е зелен, което се асоциира 
с парите и то с парите в брой, придобити по незаконен начин. Както е из-
вестно, това е цветът на игралната маса в казиното или цвета на валутата и 
съвзем не е случаен факта, че зеленият цвят е любимия цвят на банкерите и 
застрахователите. В оригиналната версия на герба, везните обикновено се 
изобразяват в червено, тъй като освен на справедливостта и правосъдието, 
везните са символ и на търговията, като при наличието на съмнителни 
сделки, търговците „се изчервяват от срам― при тяхното осъществяване. 

Имайки предвид горепосоченото, можем да обобщим, че на съвремен-
ния етап, гербът на счетоводителите, адекватно отразява дейността, свър-
зана със събирането, обработването, съхраняването, представянето и опо-
вестяването на счетоводната инфорамция. Съществуват предложения, 
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свързани с промяната на формата и надписите върху герба с цел, послед-
ните по-адекватно да отазяват действителността. Например съществуват 
предложения овалната форма да се замени с пирамидална, символизираща 
от една страна устойчивостта, а от друга възможността, посредством адек-
ватното отразяване на счетоводна та информация да се предотвратят фи-
нансови измами и пирамидални схеми, свързани с отклоняване и неправо-
мерно натрупване на парични средства. Надписите могат да се преведат на 
китайски, за да могат хората, осъществяащи бизнеса по-лесно да разбират 
какво е написано там. 

Дали тези предложения ще се реализират, ще покаже бъдещето. 
Buhgalterskiy slovar (www.klerk.ru) 
Buhuchot 2015: vid bukhgalterskogo gerba, emblemy buhgaltera. 

(http://buhgalteriya-auditor-buhuchet.ru/gerb-buhgalterov-buhgalterskaya-
emblema-simvoly-buhgalterskogo-gerba.html) 
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THE SECRETS OF THE INTERNATIONAL COAT  
OF ARMS OF ACCOUNTANTS  

 
Assoc. Prof. Svetlozar Stefanov1, PhD  

 
Abstract: This report attempts to examine the meaning, role and significance 

of one of the symbols of accounting, namely the international coat of arms of 
accountants. The coat of arms is the symbol of accounting and accounting 
professionals all over the world and makes people proud that they belong to this 
professional guild. It consists of three elements interpreted as follows: the sun as 
a sign of transparency of accounting data, scales – symbolizing the balance 
sheet and the curve of the Bernoulli – a symbol of the continuity of the 
accounting in the enterprise. 

 
Keywords: the coat of arms of accountants, science, conscience, 

independence  
 

                                                           
1 Assoc. Professor SvetlozarStefanov, PhD in Economics University of Economics – Varna 
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КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ТРИСТРАННОТО 
СЧЕТОВОДНО ЗАПИСВАНЕ В УСЛОВИЯТА  
НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ 

 
гл. ас. д-р Борислав Боянов1 

 
Резюме: В доклада се разглежда иновативната концепция за трист-

ранното счетоводно записване в условията на дигитална среда. Направен 
е ретроспективно изследване на възгледите за тристранното счетоводно 
записване, както и на „инерционно счетоводство“, което освен информа-
ционна, притежава и ефективна контролна функция чрез прилагането на 
блокчейн технологията. 

Ключови думи: концепция, тристранно счетоводно записване, блок-
чейн, дистрибутивен счетоводен регистър 

JEL: M41 
 

„Една нова визия за бъдещето  
винаги има нужда преди всичко от нов поглед към миналото“ 

Тиодор Зелдин 
 

Развитието на социално-икономическите явления и процеси през пос-
ледните десетилетия създадоха условия за зараждането и глобалното разп-
ространение на концептуалния подход в осмислянето на счетоводството и 
финансовата отчетност. Концептуалният начин на разбиране и интерпре-
тиране на фактите, явленията и събитията от дейността на всяко едно 
предприятие представлява еволюционен принос на счетоводната наука в 
развитието на общата икономическа теория и на науката за отделната сто-
панска единица.  

От философска гледна точка концепцията представлява система от по-
нятия, в която една част от понятията се осмислят чрез друг част. Като ос-
новно схващане или възглед концепцията може да бъде разбрана и оценена 
пряко от опита и от обективната действителност, но само в случаите, кога-
то не съществува разработена теория в дадена науча област2. Концепцията 
слага началото на научното търсене, като намира своя смисъл в практичес-
ките решения на заложените идеи3. 

Концепцията представлява конструктивен изначален принцип в 
съвременната  счетоводна наука, чрез който се означава единството на 
дадена значима идея с обективната действителност. 

                                                           
1 Борислав Боянов, гл. ас. д-р, катедра „Счетоводство и анализ―, УНСС – София, 
b.boyanov@unwe.bg 
2 Вж. Христов, С., https://www.novavizia.com/definitsiya-kontseptsiya-teoriya-da-bydem-po-
tochni-s-ponyatiyata/, извлечено на 30.12.2019 г. 
3 Динев, М. Годишник на ИДЕС – 2010. София, 2011, с. 15. 
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Еволюцията на счетоводството се характеризира с неговия емпиризъм и 
непрекъснатото „догонване― на теоретичните идеи спрямо практическата 
база. Поради това в историята на счетоводството са познати редица значи-
ми опити да се разработи теоретична рамка, от една страна, както и мно-
жество експерименти на концепции, от друга страна. Бурното развитие на 
стопанските процеси показа, че „добавената стойност― от счетоводството 
се генерира чрез концептуално построените правила, които се прилагат на 
различните етапи от процеса на счетоводно отчитане. 

Счетоводната наука дава своя ценен принос не само за стопанското раз-
витие, но и за материалното и духовно обогатяване на обществото. На све-
товната научна сцена от десетилетия наред е поставен въпросът: Как ико-
номическият, социалният и технологичният контекст са повлияли на 
счетоводството и как този контекст от своя страна е повлиян от 
счетоводството1? Съществуващата икономическа система на всеки етап 
от историческото развитие на обществото обуславя огромна съвкупност от 
фактори, които въздействат разнопосочно върху счетоводството – и обрат-
ното. Социалният контекст на счетоводната наука обхваща взаимодействи-
ето на човека със счетоводната наука като последиците от това са с много 
по-продължителни ефекти в сравнение с икономическите фактори. Както 
посочва проф. Коста Пергелов социалната детерминация на счетоводство-
то очертава „теоретичният му облик като система, заемаща определено 
място в духовното богатство на обществото. Сред тях заеха централно 
място съжденията за теоретичните основи на прилаганите в счетовод-
ството способи изобщо и в частност на способа за двустранно записва-
не по счетоводните сметки. Те позволиха да се излезе от кръга на съзер-
цателното и чисто описателното им интерпретиране и чрез прилагане на 
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1 Faccia, A., N. R. Mosteanu, Accounting and blockchain technology: from double-entry to 
triple-entry, The Business and Management Review, Volume 10, Number 2, April, 2019, p. 108. 
2 Пергелов, К. За счетоводството и счетоводната наука и образование, С., 2005. 
3 Пак там. 
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талната организация на счетоводството и като фундаментален замисъл на 
тристранното счетоводно записване. 

Процесите на дигитална трансформация и въвеждане на изкуствения 
интелект в счетоводната дейност на предприятията налагат да се изгради 
нова организационна структура и форма на счетоводството. Според проуч-
ванията на експертите от американската компания „Genpact― през следва-
щите три години финансово-счетоводната дейност на големите корпорации 
във значителна степен ще бъде дигитализирана като процесът на текущо 
счетоводно отчитане ще се осъществява от хибридна работна сила – от хо-
ра и от роботизирани процеси1. Във връзка с това на дневен ред се поставят 
възгледите за тристранното счетоводно записване.  

В счетоводната литература концепцията за тристранното счетоводно за-
писване в нейния класически вид е известна от 80-те години на ХХ век. За 
нейн автор се приема американският професор Юджи Иджири, който я 
разработва и описва детайлно в труда „Рамка на тристранното счетоводно 
записване―2, публикуван през 1986 г. През годините тази негова публика-
ция остана в известна степен забравена, тъй като обхващаше две научни 
области – счетоводството и криптографията3. С този научен труд проф. 
Иджири доказва, че интелектуално е изпреварил своето време с най-малко 
20 години. Концепцията на Юджи Иджири е оригинален принос за счето-
водната теория, но тя се различава съществено от основният замисъл на 
настоящата работа, в основата на която е поставена революционната тех-
нология „блокчейн―. Независимо от това заслужава внимание да се предс-
тави в систематизиран вид сърцевината на концепцията на Иджири. 

Докато двустранното счетоводно записване обяснява какво се е случило 
и защо се е случило, то тристранното счетоводно записване се опитва да 
обясни с каква скорост се е случила определена стопанска операция. Инер-
ционният импулс и сили илюстрират тенденциите както за приходите, така 
и за разходите, които се повтарят в следващите периоди. Концепцията за 
тристранно записване базираща се на инерцията е адаптирана от физиката 
на движението. Първият закон на Нютон, който е известен като Закон за 
инерцията определя, че съществува отправна система спрямо която 
всяка свободна от външни въздействия материална точка се движи 
равномерно праволинейно т.е. без ускорение. Такава отправна система 
се нарича инерциална. Същността на този закон се заключава в това че на 
материалната точка е присъщо свойството инертност – в отсъствие на 
външно въздействие тя се движи равномерно и праволинейно в инерциална 

                                                           
1 Ghosh S., Accounting Transformation in the Age of Digital and Hybrid Labour, Genpact, 
September, 2018. 
2 Ijiri Y., A Framework for Triple-Entry Bookkeeping, The Accounting Review, Vol. LXI, No. 
4, October, 1986. 
3 T. N. Swaminathan, Triple entry accounting & Block Chain – Are they vaccines for financial 
scams?, Forbes – India, April, 2018, p. 2-4 
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отправна система. В инерционното счетоводство импулсът се разглежда 
като забавяне или ускоряване на приходите или разходите. За разлика от 
него, двойното счетоводно записване може да се разглежда като просто от-
читане на скоростта (приходите) и местоположението (благосъстоянието) 
на предприятието, но не може да обясни и да прогнозира скоростта на из-
вършване на стопанските операции. 

Импулсът в контекста на инерционното счетоводство се отнася до те-
кущите приходи и разходи. Според проф. Иджири, както промяната в бла-
госъстоянието трябва да бъде обяснена въз основа на приходите, така и 
промяната в инерцията трябва да бъде обяснена с импулс. Терминът им-
пулс се използва за обяснение на промяна в инерцията. Импулсите в рам-
ките на счетоводството имат слабости, които много трудно могат да се оп-
ределят с точност. Дори и в рамките на класическото двустранно счетовод-
ство може да се окаже трудно да се установи точният актив, от който про-
изтичат дадени приходи. Когато в отчетния процес се добавят и импулси, 
този процес става още по-труден. Не само трябва да се намери произходът 
на приходите, но и причината защо тези приходи, произхождащи от дадено 
местоположение, се променят в положителна или отрицателна посока. 
Иджири, обяснява, че импулсните сметки се нуждаят от време, за да се 
развият, докато практиците и законодателите свикнат с концепциите за 
импулс и инерция, както и промените в тях. Счетоводните сметки с трист-
ранно записване ще отразяват същото качество, последователност и лекота 
на използване, след като бъдат използвани достатъчно дълго време, така че 
да се оценят реално техните предимства. 

В счетоводната теория намира място и е широко подкрепяно още едно 
задълбочено изследване, целящо научно обосноваване на тристранното 
счетоводно записване. Негов автор е криптографа Иън Григ1. Той защитава 
тезата, че цифрово подписаната разписка представлява иновация в област-
та на финансовата криптография, която позволява прилагането на счето-
водството в по-широката област на дигиталните пари, като създава три 
счетоводни записа за всеки един от участниците във всяка една сделка.  

През 2017 г. Даи и Васархелий2 доразвиват модела на Григ. Според тях 
при тристранното счетоводно записване третата участваща страна следва 
да бъде заменена от блокчейн технологията. Блокчейнът следва да бъде 
частен, като достъпът до него да се осъществява чрез предоставяне на раз-
решение от управляващата го компания. По този начин се осигурява цент-
рализирано съхранение на информацията и ограничаване на достъпа до нея 
от трети нежелани страни. За всяка една транзакция в системата се създава 

                                                           
1 Grigg, I. Triple Entry Accounting, 2005, http://iang.org/papers/triple_entry.html, извлечен 
на 22.12.2019 г. 
2 Dai, J, Vasarhelyi, M. Toward Blockchain-Based Accounting and Assurance, Journal Of 
Information Systems, 31, 3, p. 7, 2017. 
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счетоводен запис, който следва да се проверява и валидира от счетоводи-
тели, одитори, мениджъри.  

Авторите предлагат системата на тристранното счетоводно записване да 
се изгради на основата на двустранното счетоводно записване към което да 
се добави трето записване с помощта на блокчейна.  

Какво представлява блокчейн технологията? За счетоводни цели е необ-
ходимо да се знае, че блокчейн (blockchain) дължи името си на начина, по 
който се съхраняват данните за извършените стопански операции – в бло-
кове, които са свързани помежду си и образуват верига. Всеки блок съдър-
жа хеш (цифров отпечатък или уникален идентификатор), временни парти-
ди от скорошно валидирани транзакции и информация от предишния блок. 
Информацията от предишният блок свързва блоковете заедно и предотвра-
тява промяната на всеки блок или блокирането между два съществуващи 
блока. Този механизъм прави Блокчейн практически неподлежаща на ма-
нипулации система, своеобразна ваксина срещу счетоводни измами. На 
практика Блокчейн се състои от свързани помежду си компютри, наречени 
„възли―. Всеки възел може да проверява и предава информация (хеш) за 
транзакциите чрез софтуер, предназначен за тази цел. Всеки възел запазва 
копие на целия блок, който автоматично се изтегля, когато се свързвате с 
мрежата и непрекъснато се актуализира.  

За разлика от двустранното счетоводното записване, при блокчейн тех-
нологията се използва „дистрибутивния счетоводен регистър―, който фун-
кционира по съвременни начини с помощта на дигиталните технологии. 
При тристранното счетоводно записване базирано на блокчейна счетовод-
ната информация се създава, обработва, поддържа и съхранява в дистрибу-
тивен регистър (разпределена книга). Иновативното на тази концепция се 
състои в това, че разпределената счетоводна книга предоставя равен достъп 
и права на всички заинтересовани страни. По този начин блокчейн технологи-
ята използва модел на тристранно счетоводно записване. Това гарантира, че 
счетоводителят, одиторът, клиентът или регулаторът ще имат идентично ко-
пие на счетоводния регистър по всяко време. Същевременна и сигурността на 
информацията е на много високо ниво, тъй като технологията Блокчейн из-
ползва частни и публични ключове за удостоверяване на потребителите. 

В системата на дистрибутивния счетоводен регистър участниците в 
мрежата потвърждават всеки нов блок, за който постигат консенсус. Този 
консенсусен механизъм, при който отделните членове на мрежата се дого-
варят и потвърждават транзакцията, е промяна на парадигмата от централи-
зираните системи и бази данни, където се използва единна система за валиди-
ране и потвърждаване на извършените операции. Консенсусният механизъм 
гарантира, че добавеният блок съдържа достоверна информация.  

Традиционният консенсусен механизъм се нарича „доказателство за ра-
бота― (Prove of Work). При него валидността на транзакциите се проверява 
в процес, наречен „добив― (копаене). Копаенето от своя страна представля-
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ва подреждане на математически пъзел, за да се проверят транзакциите в 
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ятие възникват счетоводни грешки. В едни случаи тези грешки са случай-
ни, а в други – умишлени и съзнателни деяния, които нарушават установе-
ният правов ред и способстват за развитието на явлението „финансови из-
мами―. Поради тази причина един от лайтмотивите на настоящата статия 
са възможностите за редуциране на рисковете от счетоводни грешки и ог-
раничаване на механизмите за финансови измами чрез внедряването на 
блокчейн технологията и преминаване от двустранно към тристранно сче-
товодно записване. Това е един от пътищата за ефективното функционира-
не на счетоводството като „източник на достоверна информация за упраж-
няване на ефективен контрол върху стопанската дейност и за всестранно 
анализиране и прогнозиране на неговите прояви в бъдеще―1.  

Блокчейн технологиите се очаква да променят организацията на счето-
водната дейност по начини, които не са виждани досега. Въздействието на 
дигиталните технологии върху счетоводната система на предприятието е 
възможно да се очертае в следните няколко насоки: 
 Промяна в целите, обхвата и принципите на независимия финансов 

одит – всички счетоводни записи се разпространяват и криптографски за-
печатват, което прави практически невъзможно унищожаването или мани-
пулирането на счетоводната информация. Това може съществено да промени 
ролята на одиторите. Вероятно одиторът на бъдещето дори няма да бъде сче-
товодител, а експерт по блокчейн, обучен да идентифицира и отчита начини-
те, по които може да се злоупотреби с технологията на блокчейн. 
 Регистрирането и обобщаването на счетоводната информация се из-

вършва в реално време. Това предполага ефективното функциониране на 
„инерционното счетоводство―. Счетоводителите няма да се затрупват с 
оперативна работа, изискваща няколко дни или дори седмици, за да обработят 
счетоводните документи и да изготвят необходимите управленски и данъчни 
регистри, декларации и отчети. Моменталната обработка на счетоводната ин-
формация ще допринесе за съществени промени в управлението на паричните 
потоци на предприятията, тъй като чрез използването на блокчейна между-
фирмените разплащания (национални и международни) ще се извършват с 
много по-голяма скорост и при съществено по-ниски разходи.  
 Внедряване в дейността на предприятията на „умните договори― 

(smart contracts). Умните договори са софтуерни приложения, работещи в 
блокчейн среда. Тези програми определят правила за договора и прилагат 
споразумението, след като правилата са изпълнени. Те ще променят изцяло 
начина на работа на счетоводството, като заменят традиционните финан-
сови транзакции, трудовите и облигационните отношения. 

Тристранното счетоводно записване съчетано с блокчейн технология-
та са най-съвременния и иновативен начин за отразяване на обективната 
действителност от дейността на предприятието в реално време. 

                                                           
1 Пергелов, К. За счетоводството и счетоводната наука и образование, С., 2005. 
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1 Пергелов, К. За счетоводството и счетоводната наука и образование, С., 2005. 
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НЕГАТИВНО ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ 
ПРОМЕНИ ВЪРХУ ИЗВЕЖДАНЕТО  
НА СПРАВЕДЛИВАТА СТОЙНОСТ  
НА ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ (НА ПРИМЕРА ВЕЦ) 

 
Гл. ас. д-р Калина Кавалджиева1 

 
Всички активи обичайно се отразяват по справедлива стойност във Фи-

нансовите отчети. Чрез вярно, честно и справедливо отразяване на стой-
ностите на активите се постига оптимизиране на дейността и максимали-
зиране стойността на капитала. В резултат се вземат адекватни финансови 
и управленски решения.  

Основна цел: на всяка една бизнес единица е да измери вярно, честно и 
справедливо на своите активи в баланса на дружеството. Справедливата 
стойност на доходоносните активи (например Водноелектрически центра-
ли) се влияе от климатичните промени. При извеждането на стойността им 
е нужно да бъдат спазени всички действащи оценителски стандарти – EVS, 
IVS, National valuation standards, Регламент 575, както и Директивата на ЕС 
и Закона за ипотечно кредитиране действащ в България 

Основните задачите които си поставяме е да се извърши анализ на си-
туацията, в която функционират активите; да се анализират разходите и 
приходите, които генерират тези активи и да се представи проявлението / 
ефекта на справедливата стойност (пазарната стойност) на доходоносните 
активи. Приложеният метод е на база приходен подход, като са разгледани 
подробно генерираните парични потоци. Проблем е начина на определяне 
на последващата оценка на стойността (преоценката) на Доходоносните 
активи при наличие на климатични промени. Коректното прилагане на ме-
тода на извеждане на стойността на Доходоносни активи, както и измене-
нието на стойността в резултат на климатичните промени е от особено 
важно значение за всички заинтересовани страни. Приложим метод е: Ме-
тод дисконтирани парични потоци. 

Основни резултати – Извеждане на Справедлива стойност на Доходо-
носни активи към момента на придобиване. Извеждане на Справедли-
ва/пазарна стойност на Доходоносни активи в резултат на Климатичните 
промени При нейното извеждане е нужно да се вземат под внимание реди-
ца компоненти. 

Изводи Справедлива стойност на Доходоносни активи зависи от: 
- начина на корпоративно управление,  
- климатичните промени, които пряко влияят върху стойността на акти-

вите и отражението на ефекта от изменението на стойността във финансо-
вите отчети на дружеството.   

                                                           
1 Гл. ас. д-р Калина Кавалджиева УНСС, e-mail: kalinakavaldzhieva@gmail.com 
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Препоръки: При регламентирано извеждане на стойност на Доходо-
носни активи – важността на проблема е продиктувана от принципа за 
вярно и честно представяне на активите/ ефекта от климатичните промени, 
ефекта от дейността и управлението в баланса от една страна, а от друга 
отражението на добавената стойност от променените справедливи стой-
ности във управленските отчети 

Ключови думи: оценка, климатични промени, доходоносни активи, 
справедлива стойност, пазарна стойност, управление 

JEL: C54; D04; G12; G31, M42 
 
Увод – Климатични промени (рисков фактор) 
Цялостното развитие на бизнеса се влияе от климатичните промени, 

който се явяват критичен рисков фактор. Към настоящия момент се акцен-
тира върху задоволяването на нуждите на хората без да се търси баланса с 
природните ресурси. В резултат е налице неуспешно управление на изпол-
званите ресурси и промени, както на климата, така и на природните даде-
ности като цяло.  

При извеждане на справедлива стойност на доходоносни активи (нап-
ример ВЕЦ) голямо влияние имат климатичните промени. Отражение на-
мира така определената справедлива стойност в корпоративните и финан-
совите отчетите на дружествата, а от там и върху начина на тяхното управ-
ление. Примерни климатични промени биха могли да бъдат наводнения / 
засушавания и др. които се отразяват пряко върху справедливата стойност 
а от там и във финансовите отчети. От една страна: Наводненията, замръз-
ващи температури, цунами и ледени дъждове, наред с други катастрофи, 
доведоха до загуба на активи на компанията, анулиране на договори и за-
губа на клиенти, а от друга от увеличаване на мощностите за създаване на 
електроенергия в конкретния случай. Тези обстоятелства изискват страте-
гическите решения да се вземат от ръководството като се позове на спра-
ведливо отражение на стойността. Въпреки това мениджърите и корпора-
тивното разбиране за изменението на климата и свързаните с тях енергий-
ни въпроси остават фрагментирани, непълни и липсва спешността, която 
този проблем заслужава.  

Цел на разработката е да подчертае последните развития, проблемите и 
решенията относно риска от изменението на климата (CCR) в областта на 
корпоративното управление, счетоводството, финансите и одита.  

Съгласно Плана за действие за адаптация към изменението на климата 
Приложение 3 „Оценка на сектор енергетика― може да се идентифицират 
няколко риска и възможности за контрол при ВЕЦ: 
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Климатични 
промени 

Рискове Възможности 

Повече валежи 
и по-голяма 

влажност 
 

Наводняване на минни площадки и инфрас-
труктура, с въздействие в/у доставките на 
въглища за ТЕЦ и потенциално замърсяване 
на околната среда (например хвостохранили-
ща, съоръжения за съхранение на отпадъци) 
Наводняване на генериращи мощности (нап-
ример ТЕЦ и АЕЦ), водещо до прекъсване 
на електрозахранването и/или по-високи ка-
питалови разходи за ремонт на съоръженията 

 
 

Наводняване на ВЕЦ, водещо до повишена 
седиментация на резервоарите, преливане на 
язовири и разхищение на енергия 

Повишаване на реч-
ния дебит, влияещ 
върху работата на 
ВЕЦ (малки и големи) 

Наводняване на електропреносната и разп-
ределителна мрежа (например подстанции), 
водещо до прекъсване на електрозахранва-
нето и/или по-високи капиталови разходи за 
ремонт на съоръженият  

 

Влошаване на работата на ФЕЦ поради по-
гъстата облачна покривка в резултат на по-
вечето валеж  

 

 
ОПЦИИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 
Устойчивото климатични решения могат да включват следното 
 Много краткосрочно прогнозиране за екстремни събития (например 

наводнения – очакван поток към ВЕЦ.  
 Много краткосрочно прогнозиране за екстремни събития (например 

наводнения – очакван поток към ВЕЦ)  
 Оперативни инструменти за прогнозиране, обикновено една година 

напред и ревизирани всеки месец (например приток към ВЕЦ, за да се 
включат данни за еквивалента на снежна вода  

Според плана за действие: „Производството на електричество от водно-
електрически централи се очаква да пострада от намалените валежи, осо-
бено през летните месеци в резултат на моделите на климатичните проме-
ни. Повишаването на температурата на въздуха, намалените валежи, про-
мените в речния дебит и екосистемите и периодите на засушаване от една 
страна и неочакваните валежи от друга страна, са факт в някои райони в 
България, а именно долните поречия на реките Арда, Тунджа, Марица и 
Бяла река. Речните потоци ще се променят поради промените в режима на 
валежите и по-тънката снежна покривка и топенето на ледовете в някои 
райони1„. 

                                                           
1 Приложение 3 „Оценка на климатичните промени― чл.98. 
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Според план за действие „ВЕЦ подлежи на годишно (многогодишно) 
регулиране на обема на водната маса, ще се сблъскат с по-строги изисква-
нията за управлението на многоцелевите язовири. Успешното управление 
на дадена водноелектрическа инсталация зависи от способността да се 
предвижда обемат на водната маса, който влиза в системата (Pascal 2009 г.)1. 
Преди построяването ѝ се прави оценка на нивото на реката, хидроложките 
цикли и характеристиките на валежите. Доскоро тези данни бяха считани 
за постоянни величини. Например, дебитът може да се колебае в рамките 
на десетилетни цикли, които до голяма степен се считаха за предвидими, в 
съответствие с което се изграждаха язовирните стени, турбините и резер-
воарите. С измененията на климата тези константи се превръщат в промен-
ливи величини. Планинските райони в Европа са изложени на повече на-
воднения през зимата и пролетта, докато летата са по-скоро сухи. Тези ко-
лебания могат да нарушат режима на водноелектрическите генератори, да 
доведат до ерозия на инфраструктурата и да нанесат щети на важни регио-
нални промишлени отрасли.― 

Хидрокинетичните ВЕЦ са по-уязвими към въздействието на кли-
матичните промени в сравнение с ВЕЦ, построени на язовири2. Хидро-
кинетичните язовири използват само част или целия речен дебит за произ-
водство на електрическа енергия без да задържат съществени количества 
водна маса в горната част на течението (Blackshear и колектив 2011 г.). В 
резултат на това хидрокинетичните съоръжения нямат капацитет за съхра-
нение на вода като буфер за колебанията на водния дебит. Тези съоръже-
ния могат единствено да произвеждат базова енергия и нямат възможност 
да съхраняват вода за периодите на върхово търсене. Климатичните про-
мени ще доведат до промяна в продължителността и интензивността на ва-
лежите през традиционните дъждовни и сухи сезони и силно снеготопене. 
Колебанията имат негативно въздействие върху производството на енергия 
от водноелектрически централи, поради това че водата постъпва на раз-
лични и непредвидими интервали. Хидрокинетичните съоръжения са по-
уязвими от ВЕЦ, построени на язовири, където има възможност за съхра-
нение на водната маса, като по този начин могат да се отчетат промените 
на нивото на резервоара 

 
Извеждане на справедлива стойност  
От голямо значение е факта – каква е стойността на активите в баланса 

на дружеството. При някои активи като Доходоносните активи (например 
Водноелектрически централи) справедливата стойност се влияе от клима-
тичните промени.При оценяването на такива активи е необходимо да бъдат 
спазени всички действащи оценителски стандарти – EVS, IVS, National 

                                                           
1 Приложение 3 „Оценка на климатичните промени― чл. 99 
2 Приложение 3 „Оценка на климатичните промени― чл. 100 
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1 Приложение 3 „Оценка на климатичните промени― чл. 99 
2 Приложение 3 „Оценка на климатичните промени― чл. 100 
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valuation standards, Регламент 575, както и Директивата на ЕС и Закона за 
ипотечно кредитиране действащ в България 

На основание част Втора, точка 6 Подходи и методи, прилагани в про-
цеса на оценяването, подточка 6.2.2. Метод на печалбата е записано че при 
доходоносни активи способността им за генериране на приходи е тясно 
свързана с конкретна употреба или търговска дейност, например: хотели, 
ресторанти, бензиностанции и други. За такива обекти/активи изгодата за 
инвеститора може да зависи повече от естеството на бизнеса, отколкото от 
сравними пазарни свидетелства на база местоположението им. При липса 
на сравними наемни сделки за такива имоти, може да се приложи метода 
на печалбата.  

Методът изисква предварителна оценка на брутните доходи/приходи, 
които могат да се получат от бизнеса в имота. От брутния доход се прис-
падат всички изходящи парични потоци.  

Получените чисти парични потоци са сума, която е на разположение на 
ползвателя (дял на ползвателя) и разликата, оставаща за заплащане на вла-
делеца (собственика), под формата на чист годишен доход, който може да 
се капитализира, с което се достига до пазарната стойност на имота.  

При извеждане на стойността при нормална натовареност е нужно да се 
вземе под внимание следните параметри: 

 
Данни за обекта     
Инсталирана мощност на МВЕЦ 1200 kW 
Прогнозно производство 4551 mWh 

   Допустима натовареност по ДКВР 3724 кWh 
Допустимо производство 4469 mWh 

   Договор за изкупуване с ЧЕЗ Електро     
Начална дата 5.1.2016   
Крайна дата 13.12.2030   
Цена на изкупуване 179,04 лв./kWh 

 
Крайния продукт на ВЕЦ е производството на електрическа енергия, 

която се получава в резултат от преработка на воден ресурс. На основание 
на технологичната работа на ВЕЦ и неговите мощности са представените 
преработения воден ресурс (в м3) за произведеното количество електрое-
нергия (в кWh). 

Обичайните приходи са прогнозирани на база сключени договори с 
енергиен регулатор, а за разходите се определят на база капацитета и мощ-
ностите на цялото съоръжение.  
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Справедлива стойност на база „Без климатични промени― 
Отчет за приходи и разходи на база „Без климатични промени― 
 

 % 2018 2019 2020 2021 и след-
ващите 

Потребено  
количество вода м3 2 128 2 128 2 128 2 128 

Прогнозно производство кWh 2 681 2 681 2 681 2 681 
Приходи 

 
480 077,86 480 077,86 480 077,86 480 077,86 

      
Разходи % от при-

ходите     
Оперативни разходи – 
заплати, административни, 
поддръжка и др. 

10% 48 007,79 48 007,79 48 007,79 48 007,79 

Такса за ползване на водата 0,02 42 561,90 42 561,90 42 561,90 42 561,90 
Разходи за амортизация 6% 28 804,67 28 804,67 28 804,67 28 804,67 
Такса „Сигурност на ЕЕС― 5% 24 003,89 24 003,89 24 003,89 24 003,89 
Общо 

 
143 378,25 143 378,25 143 378,25 143 378,25 

Данъци и Такси 10% 33 669,96 33 669,96 33 669,96 33 669,96 
Печалба след данъци 

 
303 029,64 303 029,64 303 029,64 303 029,64 

 
В резултат на така изведения Отчет за приходи и разходи се изготвя От-

чет за паричните потоци, както следва: 
 

ПРОГНОЗНИ ЧИСТИ 
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ 

 

2018 година 2019 година 2020 година 2021 година 

Нетен финансов резултат 
 

303 030 303 030 303 030 303 030 

(+) Амортизации 
 

28 805 28 805 28 805 28 805 

(=) Брутни парични приходи 
 

331 834 331 834 331 834 331 834 

(+) Собствено Финансиране - 
    (+) Привлечено Финансиране - 
    (–) Изменение на оборотния капитал - 
    (–) Инвестиции 2% 9 602 9 602 9 602 9 602 

(-) Допълнителни инвестиции по 
време на експлоатацията - 0 0 0 0 

(=) Чисти парични приходи - 322 233 322 233 322 233 322 233 

    Дисконтов процент 11% 
        Дисконтов фактор 

 
0,9009 0,8116 0,7312 0,6587 

Дисконтирани чисти парични 
потоци - 290 300 261 531 235 614 212 265 

Сума ДЧПП 
 

2 432 468,82 
   Дисконтирана  

Терминална стойност  552 077,97    

Справедлива стойност  2 984 546,79    
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Справедлива стойност на база „Без климатични промени― 
Отчет за приходи и разходи на база „Без климатични промени― 
 

 % 2018 2019 2020 2021 и след-
ващите 

Потребено  
количество вода м3 2 128 2 128 2 128 2 128 

Прогнозно производство кWh 2 681 2 681 2 681 2 681 
Приходи 

 
480 077,86 480 077,86 480 077,86 480 077,86 

      
Разходи % от при-

ходите     
Оперативни разходи – 
заплати, административни, 
поддръжка и др. 

10% 48 007,79 48 007,79 48 007,79 48 007,79 

Такса за ползване на водата 0,02 42 561,90 42 561,90 42 561,90 42 561,90 
Разходи за амортизация 6% 28 804,67 28 804,67 28 804,67 28 804,67 
Такса „Сигурност на ЕЕС― 5% 24 003,89 24 003,89 24 003,89 24 003,89 
Общо 

 
143 378,25 143 378,25 143 378,25 143 378,25 

Данъци и Такси 10% 33 669,96 33 669,96 33 669,96 33 669,96 
Печалба след данъци 

 
303 029,64 303 029,64 303 029,64 303 029,64 

 
В резултат на така изведения Отчет за приходи и разходи се изготвя От-

чет за паричните потоци, както следва: 
 

ПРОГНОЗНИ ЧИСТИ 
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ 

 

2018 година 2019 година 2020 година 2021 година 

Нетен финансов резултат 
 

303 030 303 030 303 030 303 030 

(+) Амортизации 
 

28 805 28 805 28 805 28 805 

(=) Брутни парични приходи 
 

331 834 331 834 331 834 331 834 

(+) Собствено Финансиране - 
    (+) Привлечено Финансиране - 
    (–) Изменение на оборотния капитал - 
    (–) Инвестиции 2% 9 602 9 602 9 602 9 602 

(-) Допълнителни инвестиции по 
време на експлоатацията - 0 0 0 0 

(=) Чисти парични приходи - 322 233 322 233 322 233 322 233 

    Дисконтов процент 11% 
        Дисконтов фактор 

 
0,9009 0,8116 0,7312 0,6587 

Дисконтирани чисти парични 
потоци - 290 300 261 531 235 614 212 265 

Сума ДЧПП 
 

2 432 468,82 
   Дисконтирана  

Терминална стойност  552 077,97    

Справедлива стойност  2 984 546,79    
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Справедлива стойност на база „С климатични промени― 
При влияние на климатичните промени – свръх валежи например се 

натрупва повече воден ресурс. В резултат се преработва повече воден ре-
сурс и се произвежда повече електроенергия.  

 

 
% 2018 2019 2020 и следващи-

те 
Потребено количество вода след 
обилни валежи м3 2 979 2 979 2 979 

Прогнозно производство кWh 3 754 3 754 3 754 
Приходи 

 
672 109,00 672 109,00 672 109,00 

Разходи 
% от при-

ходите 
   Оперативни разходи – заплати, адми-

нистративни, поддръжка и др. 10% 67 210,90 67 210,90 67 210,90 

Такса за ползване на водата 0,02 59 586,67 59 586,67 59 586,67 
Разходи за амортизация 6% 40 326,54 40 326,54 40 326,54 
Такса „Сигурност на ЕЕС― 5% 33 605,45 33 605,45 33 605,45 
Общо 

 
200 729,56 200 729,56 200 729,56 

     Данъци и Такси 10% 47 137,94 47 137,94 47 137,94 
     Печалба след данъци 

 
424 241,50 424 241,50 424 241,50 

 
В резултат на така изведения Отчет за приходи и разходи се изготвя От-

чет за паричните потоци, както следва: 
 

ПРОГНОЗНИ ЧИСТИ  
 

2018 2019 2020 
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ 

 
година година година 

(=) Нетен финансов резултат 
 

424 241 424 241 424 241 
(+) Амортизации 

 
40 327 40 327 40 327 

(=) Брутни парични приходи 
 

464 568 464 568 464 568 
(+) Собствено Финансиране - 

   (+) Привлечено Финансиране - 
   (–) Изменение на оборотния капитал - 
   (–) Инвестиции 2% 13 442 13 442 13 442 

(-) Допълнителни инвестиции по време на експлоатацията 25% 168 027 168 027 168 027 
(=) Чисти парични приходи - 283 099 283 099 283 099 
    Дисконтов процент 11% 

       Дисконтов фактор 
 

0,9009 0,8116 0,7312 
  

    Дисконтирани чисти парични потоци - 255 044 229 769 206 999 
Сума ДЧПП 

 
2 137 053,19 

  Дисконтирана Терманилна стойнсот 
 

485 029,85 
  Справедлива стойност 

 
2 622 083,04 
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Изводи Справедлива/пазарна стойност на Доходоносни активи зависи 
от: 

- начина на корпоративно управление,  
- климатичните промени, които пряко влияят върху стойността на акти-

вите и отражението на ефекта от изменението на стойността във финансо-
вите отчети на дружеството.   

Като цяло в резултат на разработения пример се получават следните ин-
крементални показателя: 

 
Инкрементални 2018 2019 2020 
Потребено количество вода след обилни валежи 851,24 851,24 851,24 
Прогнозно производство 1 072,56 1 072,56 1 072,56 

Приходи ( на база „с климатични промени – без 
климатични промени) 192 031,14 192 031,14 192 031,14 

Разходи ( на база „с климатични промени – без 
климатични промени) 57 351,30 57 351,30 57 351,30 

 

 
ДЧПП TV СС 

 С климатични промени  2 137 053,19 485 029,85 2 622 083,04 
Без климатични промени 2 432 468,82 552 077,97 2 984 546,79 

Инкрементална стойност ( С климатични про-
мени – Без климатични промени)  

  
- 362 463,75 

 
Заключение 
При регламентирано извеждане на стойност на Доходоносни активи – 

важността на проблема е продиктувана от принципа за вярно и честно 
представяне на активите/ ефекта от климатичните промени, ефекта от дей-
ността и управлението в баланса от една страна, а от друга отражението на 
стойността от променените справедливи /пазарни стойности във управлен-
ските отчети 

 
Литература 
1. Български стандарти за оценяване 
2. Международни стандарти за оценяване, IVSC, 2017 
3. Eвропейски стандарти за оценяване, EVS, 2016 
4. Susanne Altvater, Debora de Block, Irene Bouwma, Thomas Dworak, 

Ana Frelih-Larsen, Benjamin Görlach, Claudia Hermeling, Judith Klostermann, 
Martin König, Markus Leitner, Natasha Marinova, Sabine McCallum, Sandra 
Naumann, Daniel Osberghaus, Andrea Prutsch, Christiane Reif, Kaj van de 
Sandt, Rob Swart, Jenny Tröltzsch, (2012): Adaptation Measures in the EU: 
Policies, Costs, and Economic Assessment.  
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CLIMATE CHANGE HAS A NEGATIVE IMPACT ON THE 
DERIVATION OF THE FAIR VALUE OF PROFITABLE ASSETS 
(EVALUATION PROFITABLE ASSETS) 

 
Dr. Kalina Kavaldzhieva, UNWE, Sofia, Bulgaria 

 
Managers would like to present in their Financial Statements all the assets 

and liabilities of the Company at fair value. In order to optimize the activity of 
the enterprise and maximize the value of capital through adequate financial and 
management decisions. 

Main objective: When we make business analysis and evaluation more 
important is – when the business is successful or not; what is the value of the 
assets in the company's balance sheet; what is the fair value of the assets owned 
by the company? For some assets such as Profitable assets (Payables) (for 
example: Hydroelectric power plants/station), fair value is influenced by climate 
change. When assessing such assets, all applicable valuation standards, EVS, 
IVS, National valuation standards, Regulation 575, as well as the EU Directive 
and the Mortgage Lending Act in Bulgaria 

The tasks we set up are to analyze the situation in which assets work; to 
analyze the costs and revenues that generate those assets and to present the 
effect of the fair value (market value) of the profitable assets. The method 
applied is based on a Incoming approach, by examining in detail the generated 
cash flows. A problem is how to determine the subsequent measurement of the 
Re-evaluation of Profitable Assets in the presence of climate change. The correct 
application of the method of deducting the value of Profitable Assets as well as 
the change in value as a result of climate change is of paramount importance to 
all stakeholders. The applicable method is: Discounted cash flow method.  

Main Results – Evaluate Fair / Market Value of Payables at the time of acquisi-
tion. Evaluate the Fair / Market Value of Profitable Assets as a Result of Climate 
Changes A number of components need to be taken into account when removing it.  

Conclusions The fair / market value of the Profitable Assets depends on: 
- the way of corporate management, 
- Climate change that directly affects the value of assets and the effect of the 

change in value in the financial statements of the company. 
Recommendations: In the case of a statutory return on the value of a 

Profitable Asset – the importance of the problem is dictated by the principle of 
true and fair presentation of assets / effects of climate change, the effect of 
activity and management on the balance sheet and, on the other hand, changed 
fair / market values in management reports  

Keywords: assessment, climate change, Profitable assets, fair value, 
market value, management, sensitive value 

JEL: C54; D04; G12; G31, M42 
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МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА 
 

гл. ас. д-р Лиляна Камбурова1 
 
Резюме: Управлението на печалбата включва голям набор от методи, 

които помагат на мениджмънта да управлява финансовия резултат на 
компанията в посока на очакванията на инвеститорите. Печалбата мо-
же условно да се раздели на два компонента: паричен компонент и компо-
нент на начисляване, а манипулирането на който и да е от тези два ком-
понента ще се отрази на стойността на печалбата. Печалбата може да 
се управлява както чрез манипулирането на реални икономически тран-
закции, така и чрез управление на начисляването. Освен чрез управление-
то на определения по счетоводните правила финансов резултат, мени-
джърите могат да управляват очакванията на своите инвеститори като 
оповестяват алтернативен финансов резултат – „проформа“ печалба. 

Ключови думи: управление на печалбата, проформа печалба 
JEL: M41 
 
Увод 
В практически план управлението на печалбата включва голям набор от 

методи, които помагат на мениджмънта да управлява финансовия резултат 
на компанията. Печалбата може условно да се раздели на два компонента: 
паричен компонент и компонент на начисляване, а манипулирането на 
който и да е от тези два компонента ще се отрази на стойността на печал-
бата. Мениджърите на компанията могат да предприемат реални икономи-
чески действия, които да повлияят върху паричните потоци (Dechow и 
Schrand, 2004). Примерите за това включват намаляване на разходите за 
научно-изследователска и развойна дейност и стимулиране на продажбите, 
предлагайки продукти с голяма отстъпка, което да накара търговците на 
едро да закупят по-големи количества от дадена стока по-рано, отколкото 
са им необходими. Манипулирането на реални транзакции не представлява 
нарушаване на счетоводните правила, ако компанията правилно отчита 
своите транзакции съгласно приетите счетоводни стандарти. Тъй като тези 
действия не представляват нарушение на счетоводните правила, те обик-
новено не водят до квалифицирано одиторско мнение или прилагане на 
мерки от регулаторните органи. Независимо от това, подобни действия мо-
гат да окажат негативно влияние върху качеството на печалбата и да имат 
неблагоприятни ефекти върху бъдещите резултати на компанията. В ака-
демичната литература са документирани примери за управление на печал-
бата чрез предприемане на реални икономически действия. Dechow и Sloan 

                                                           
1 Лиляна Камбурова е главен асистент, доктор към катедра „Счетоводство и анализ― на 
УНСС, e-mail: l.kamburova@unwe.bg 
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(1991) показват, че компаниите, които имат висок относителен дял на раз-
ходите за научно-изследователска и развойна дейност съкращават част от 
тях в годината преди да се пенсионира техния изпълнителен директор, с 
което се цели повишаване на печалбата и респективно на цената на акции-
те и мениджърския бонус при напускане на компанията. Bartov (1993) до-
казва, че мениджърите манипулират печалбата като подбират най-подхо-
дящия момент за продажба на дълготрайни материални активи с цел регу-
лиране на печалбите, за да не нарушат определени условия в договорите за 
кредит. 

Вторият начин за мениджърите да получат желаната от тях печалба е да 
управляват начисляването (Dechow и Schrand, 2004). При този метод ком-
панията не променя своята дейност, а по-скоро опортюнистично отчита 
приходите от съществуващата дейност. Начисляването създава възможност 
за управление на печалбата, защото се изисква от мениджърите да правят 
различни прогнози и оценки. Колкото по-голяма е степента на преценка 
при начисляване, толкова по-голяма е възможността за манипулиране. Уп-
равлението на начисляването засяга само конкретния момент на отчитане 
на печалбата, но не и нейната обща стойност във времето. Превишаването 
на приходите в един период предполага подценяване им в друг. Например, 
подценяване на провизия за несъбираеми вземания за един период (зави-
шена печалба) ще доведе до отписване на вземания, надвишаващи прови-
зията (занижена печалба) в друг. Следователно, стратегиите за управление 
на печалбата, основани на управлението на компонента на начисляване, са 
рационални, само ако очакваните разходи, свързани с това управление на 
печалбата не са повече от очакваните ползи. В много случаи единственото 
рационално обяснение за управлението на печалбата чрез начисляването е 
оптимизмът на мениджърите, които вярват, че промените в начисленията 
ще останат неоткрити в бъдещи периоди, когато приходите са достатъчно 
големи, за да поемат промените. Този тип управление на печалбата също 
не винаги представлява нарушение на счетоводни правила, доколкото пра-
вилата често позволяват на една компания да използва различни методи за 
отчитане на една транзакция. За да се постигне високо качество на печал-
бата, то избраният метод би отразявал най-добре икономическата същност 
на съответната транзакция, но в случаите, когато компанията е свободна да 
избира между няколко различни метода може да се наблюдава и опортю-
нистично управление на печалбата. Традиционно при управлението на пе-
чалбата акцентът се поставя върху управление на начисляването.  

Управление на печалбата може да се извърши чрез управление на при-
ходите, управление на разходите, чрез бизнес комбинации или чрез други 
методи. Завишаването на приходите е най-често срещаният начин на уп-
равление на печалбата. Много компании, особено по-малки и започващи 
дейността си, се оценяват по ръст на приходите, което създава допълни-
телни стимули за компаниите да манипулират действителните си приходи.  
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Nelson, Elliott и Tarpley (2003) представят подробни доказателства за то-
ва как мениджърите се опитват да управляват печалбите въз основа на из-
вадка от 515 наблюдения, които са установени от 253 одитори от големите 
одиторски компании. Авторите класифицират опитите за управление на 
печалбата в четири категории: признаване на разходи, признаване на при-
ходи, отчитане на бизнес комбинации и други. 

Основната цел на настоящия доклад е да разгледа подробно методите на 
управление на печалбата чрез приходите и разходите, които са най-
използвани в практиката, а също така и управлението на очакванията за 
печалбата през бъдещите периоди чрез представянето на алтернативна или 
„проформа― печалба за текущия период, което е все по-често използвана 
техника в отчетите на големите международни компании. 

 
Методите за управление на печалбата чрез разходите 
Методите за управление на печалбата чрез разходите включват: 
Първо, признаване на по-малко провизии от необходимото през текуща-

та година – например, когато компанията начислява по-ниска от необхо-
димата провизия за несъбираеми вземания, която трябва да начисли, като 
по този начин надценява текущата печалба и собствения капитал. 

Второ, признаване на по-малка от необходимата обезценка – компания-
та не иска да признае в пълна степен настъпилата обезценка на нетекущ 
актив, за да избегне реализирането на загуба. 

Трето, капитализиране на повече разходи от необходимото – компания-
та разработва вътрешно софтуерен продукт и решава да капитализира в 
стойността на актива заплатите на повече служители, спрямо тези, които са 
директно заети с разработката на този продукт. 

Четвърто, корекции на предходни начисления – компанията решава 
неправомерно да намали вече създадена провизия за отсрочени данъци, за 
да реализира по-висока печалба през текущия период. 

Пето, промяна на полезния срок на употреба на дълготраен актив или на 
метода на амортизация – компанията амортизира дълготрайни активи със 
срок по-кратък от необходимия в периоди на по-ниска печалба с цел зани-
жаване на разходите за амортизация и завишаване стойността на дългот-
райните активи. 

Шесто, промяна на допускания, използвани за изчисляване на разходите – 
компанията използва по-висок дисконтов процент от това, което актюерът 
смята за допустимо, за да дисконтира задълженията при пенсиониране към 
своите служители, което води до по-малка стойност на пенсионните за-
дължения и създаването на по-малко провизии от необходимото. 

Седмо, извършване на корекции за предходни периоди, които не отго-
варят на текущата счетоводна политика на компанията и имат за цел един-
ствено да повишат текущата печалба на компанията. 
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Методите за управление на печалбата чрез приходите 
Методите за управление на печалбата чрез приходите включват: 
Първо, манипулиране на транзакциите около края на отчетния период – 

компанията отчита приходи от продажби, които са започнали в края на от-
четния период, но са завършени в началото на следващия отчетен период. 
От друга страна, ако компанията е достигнала своята цел за текущия отче-
тен период може да задържи доставката на готова продукция, която вече е 
налична, за да прехвърли прихода за следващия отчетен период. 

Второ, отлагане за следващи отчетни периоди на по-малко от необхо-
димите приходи – по време на продажбата на машина компанията предлага 
удължен гаранционен срок, а приходите са признати към датата на про-
дажба на машината без да е налице доказателство, че удълженият гаранци-
онен срок няма да доведе до допълнителни разходи в бъдеще. 

Трето, отчитане на продажби, които все още не са окончателни, тъй като 
доставката не е настъпила – компанията сключва договор за продажба с 
клиент и вместо доставка ще отделя стоките на отделно място за клиента, 
докато клиентът не поиска доставка. Компанията отчита приходи и разхо-
ди от продажби без клиента да е поел контрол над тях. 

Четвърто, отчитане на продажби, които не са окончателни поради пра-
вото на връщане на стоката – компанията има споразумение с търговецът 
на дребно, който има право на връщане на целия продукт и не трябва да 
плаща за него докато не бъде продаден на трета страна, но въпреки това 
компанията отчита всички продажби като приходи. 

Пето, неправилно отчитане на стойността на полученото възнагражде-
ние – компанията продава материали на купувач в лошо финансово състо-
яние на стойност по-висока от пазарната с минимално авансово плащане и 
много дълъг срок за изплащане на останалата сума, но отчита прихода през 
текущия отчетен период. 

Шесто, обратен лизинг – продажба и последващо наемане на лизинг на 
дълготрайни активи с цел записване на печалба и отписване на актива и 
свързания дълг от баланса. 

Седмо, сделки със свързани лица – компанията извършва сделки със 
свързани лица като използва неподходяща методология за трансферно це-
нообразуване, като по този начин отчита по-високи приходи спрямо тези 
при друга идентична пазарна транзакция. 

 
Управление на печалбата чрез представяне на алтернативна печалба 
Един от често използваните методи от големите компании за управле-

ние на печалбата е да се откъснат от общоприетите счетоводни правила ка-
то оповестяват алтернативна печалба едновременно със своята счетоводна 
печалба. Алтернативната печалба представлява коригирана стойност на 
печалбата, изчислена и отчитана съгласно правила, различни от счетовод-
ните стандарти, използвани във финансовото отчитане (например МСФО, 
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НСС). Някои автори предпочитат да използват термина „проформа печал-
ба― (Young, 2014). Алтернативната печалба изключва позиции, които са 
класифицирани като „не повтарящи се― или „непарични―. Bhattacharya, 
Black, Christensen и Larson (2003), например, показват, че списъкът на „ко-
рекциите― за компаниите, които са направили такива оповестявания, 
включва следните позиции: разходи за амортизация, разходи, свързани с 
преоценка на материалните запаси, разходи за сливания и вливания, разхо-
ди за научно-изследователска и развойна дейност, извънредни разходи и 
корекции за броя на акциите, използвани при изчисляване на нетния доход 
на една акция. Bryan и Lilien (2005) показват с пример за компанията „Ко-
дак „, в чиито финансови отчети отрицателният нетен доход на една акция 
изчислен съгласно счетоводните правила става положителна величина, ко-
гато се преизчисли с използването на проформа печалба. 

Проформа печалбата в повечето случаи е по-висока от печалбата във 
финансовия отчет, което също насочва към опортюнизъм. Ciccone (2002) 
твърди, че по този начин компаниите се опитват да представят по по-добър 
начин финансовото си състояние спрямо действителността. Проформа пе-
чалбите са по-разпространени в САЩ, но според Isidro и Marques (2014) 
над 80% от компаниите в Европа също оповестяват проформа печалби. Ал-
тернативните печалби са по-характерни за секторите, в които се създават 
нематериални активи, например технологичния сектор. В своята съвкуп-
ност нематериалните активи (интелектуалният капитал) не във всички ас-
пекти отговарят на изискванията за представяне във финансовите отчети в 
съответствие с МСФО/МСС (Пожаревска, 2017). Doyle и колектив (2003) 
установяват, че много от отписаните разходи, които се категоризират като 
еднократни всъщност се повтарят. 

Обичайно се изтъкват две причини за използването на проформа печал-
ба. Първата е използването на печалбата при оценката на стойността на 
компанията. Според модела на остатъчния доход пазарната стойност на 
собствения капитал е равна на сегашната счетоводна стойност на собстве-
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ниджъри с цел да прикрият или да смекчат ефекта от неблагоприятен фи-
нансов резултат получен съгласно общоприетите счетоводни стандарти. 
Според Marques (2017) алтернативната печалба предсказва по-добре бъде-
щите печалби и носи по-голямо информационно значение за стойността на 
компанията. Според Battacharya и колектив (2003) проформа печалбите са 
по-постоянни и по-устойчиви спрямо печалбите във финансовите отчети. 
От друга страна обаче авторите смятат, че тези печалби могат да представ-
ляват опит на мениджърите да представят прекалено оптимистични финан-
сови резултати. Ако случаят е такъв, то тогава съществува риск по-малките 
инвеститори да бъдат подведени. Техният анализ показва, че по-големите 
институционални инверторите са по-малко склонни да търгуват на основа-
та на информацията от проформа печалбите спрямо малките индивидуални 
инвеститори. 

Според Young (2014) търсенето на индивидуално отчитане на резулта-
тите е естествен отговор на ограниченията, наложени от система, която 
осигурява еднакво отчитане за всички компании независимо от техните 
индивидуални особености. По този начин алтернативните печалби стават 
част от дългогодишния дебат относно определянето и представянето на ре-
зултатите на компанията. Според автора проформа печалбите могат да бъ-
дат както информативни, така и подвеждащи, като това зависи от целите на 
мениджмънта. Този тип оповестяване също така създава особени рискове в 
контекста на финансовото отчитане, тъй като застрашава целостта на ос-
новната система за отчитане и дава стимул на всяка компания да избере 
индивидуален подход, който да наложи в своите финансови отчети. 

 
Заключение 
Управлението на печалбата включва голям набор от методи, които по-

магат на мениджмънта да управлява финансовия резултат на компанията. 
Мениджърите на компанията могат да предприемат реални икономически 
действия, за да влияят върху паричните потоци, а манипулирането на реал-
ни транзакции само по себе си не представлява нарушаване на счетоводни-
те правила. Начисляването също създава възможност за управление на пе-
чалбата, защото се изисква от мениджърите да правят различни прогнози и 
оценки. Колкото по-голяма е степента на преценка при начисляване, тол-
кова по-голяма е възможността за манипулиране. Опитите за управление 
на печалбата могат да се класифицират в четири категории: признаване на 
разходи, признаване на приходи, отчитане на бизнес комбинации и други. 
Все по-често използван метод управление на печалбата от големите ком-
пании е да се откъснат от общоприетите счетоводни правила като оповес-
тяват алтернативна печалба едновременно със своята счетоводна печалба. 
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METHODS FOR EARNINGS MANAGEMENT 

 
Lilyana Kamburova 

 
Abstract: Earnings management involves a large set of methods that help 

managers to guide the company's financial results in the direction of investor 
expectations. Earnings can be roughly divided into two components: the cash 
flow component and the accrual component, and the manipulation of either of 
these two components will affect the earnings number. Earnings can be 
managed both through the manipulation of real economic transactions and 
through accrual management. In addition to managing the financial result 
derived in accordance with the accounting rules, managers can guide their 
investors' expectations by disclosing an alternative financial result – „pro 
forma“ earnings. 

 
Keywords: earnings management, pro-forma earnings 
JEL: M41 
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ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД ОДИТОРСКАТА 
ПРОФЕСИЯ – 10 ГОДИНИ РАЗВИТИЕ  
И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

 
гл. ас. д-р Христо Маврудиев 

 
Резюме: Разглежда се 10-годишното развитие на Комисията за публи-

чен надзор над законните одитори (КПНРО) в Република България. Пред-
ставени са промените в действащото законодателство за периода и 
проблемите и предизвикателствата пред одиторската професия. Разг-
лежда се функцията на КПНРО да защитава обществения интерес чрез 
наблюдение на дейността на регистрираните одитори, особено в предп-
риятията от обществен интерес. Обсъден е и системният риск във фун-
кциите на КПНРО по отношение на контрола на качеството на одиторс-
ката работа. Разглежда се развитието на одиторската професия – инс-
титуционална и професионална в 10-годишния период. Представени са ре-
зултатите от социологическо проучване, проведено сред членове на Инс-
титута на дипломираните счетоводители в България за работата на 
КПНРО и неговото въздействие върху качеството на одиторската дейност. 

Ключови думи: Публичен, надзор, счетоводство, професия, одит.  
JEL класификация: M48, K23 
 
Увод 
Защитата на обществения интерес в общественото развитие е един неп-

рекъснат и много сложен процес, повлиян от различни фактори и подлаган 
на многостранно въздействие. Развитието на обществото като цяло, пред-
полага развитието и удовлетворяването на специфични потребности в кон-
кретни сфери на човешката дейност. Защитата на обществения интерес в 
сферата на независимия финансов одит е част от този процес и е подложен 
на специфичното влияние на конкретни фактори и обстоятелства. Това е 
свързано преди всичко със спецификата на независимия финансов одит и 
потребностите на обществото от неговите функции. 

Изграждането и развитието на публичния надзор над дейността на ре-
гистрираните одитори в защита на обществения интерес е сравнително 
сложен и продължителен процес. Този процес започна малко преди нача-
лото на това хилядолетие, премина през различни етапи и разбирания за 
същността, целите и принципите върху които да бъде изграден, технологи-
ята и механизмите за неговото осъществяване. Към днешния момент кон-
цепцията за публичния надзор над регистрираните одитори в защита на 
обществения интерес е почти изградена и в основни линии реализирана в 
практиките на редица държави, включително Европейския съюз. Със си-
гурност в бъдещото развитие на публичния надзор ще настъпят още про-
мени в посока усъвършенстване и по цялостно покриване на изискванията 
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на обществения интерес. Този процес е нормален за всяка променяща се и 
развиваща се система. В тази връзка обаче, едва ли ще настъпят коренни 
помени в основните принципи и критерии при осъществяването на надзора 
при защитата на обществения интерес. 

 
Дискусия на релевантната литература 
При въвеждането на публичния надзор над регистрираните одитори, 

различните държави и икономически общности подходиха по различни на-
чини, но крайната цел и резултати от практическа гладна точка, в общи ли-
нии са едни и същи. В определени държави това беше реализирано чрез 
приемането на закони от съответния законодателен орган, например Съе-
динените американски щати и други (Кентон, У. (2019)). 

В Европейския съюз първоначално беше възприет по-мекия подход при 
въвеждането на определени норми в националните законодателства на от-
делните държави, а именно чрез директиви. Както е известно, при този 
подход отделните държави следва да транспонират съответните норми от 
директивите в националното си законодателство. В болшинството държави 
това беше осъществено чрез приемането на нови или промяна в съществу-
ващи закони, както беше в нашата страна. В други държави нова беше нап-
равено чрез други нормативни актове в зависимост от особеностите на 
нормативната практика и уредба на съответната държава. В крайна сметка 
бяха изградени надзорни органи във всички страни членки на Европейския 
съюз със различни по характер и съдържание нормативни актове. Това от 
своя страна породи доста голямо различие както в конкретния състав и 
структура на отделните надзорни органи, така и в техните функции, пра-
вомощия и финансова осигуреност. Основната характеристика на всички 
тези новосъздадени или доразвити във функционално отношение органи 
беше, че поставиха началото на фактическия надзор над одиторската про-
фесия в рамките на съюза. 

Взаимодействието между регистрираните одитори и публичния надзор в 
нашата страна се осъществява съгласно Закона за независимия финансов 
одит (ЗНФО). Това взаимодействие е регламентирано както на ниво регис-
трирани одитори – публичен надзор, така и на ниво професионална орга-
низация – публичен надзор. Създадената съгласно изискванията на ЗНФО 
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори /КПНРО/ осъ-
ществява своите функции по надзора чрез извършване на проверки за спазва-
не на нормативните изисквания при упражняваните от ИДЕС правомощия. 
Специално разписаните разпоредби в това отношение гарантират възможнос-
тите на Комисията да защитава обществения интерес в своята работа. 

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) е единст-
вената национална професионална организация за всички дипломирани ек-
сперт – счетоводители в България. Квалификацията „дипломиран експерт-
счетоводител― и на тази основа възможността за работа като регистриран 
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Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори /КПНРО/ осъ-
ществява своите функции по надзора чрез извършване на проверки за спазва-
не на нормативните изисквания при упражняваните от ИДЕС правомощия. 
Специално разписаните разпоредби в това отношение гарантират възможнос-
тите на Комисията да защитава обществения интерес в своята работа. 

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) е единст-
вената национална професионална организация за всички дипломирани ек-
сперт – счетоводители в България. Квалификацията „дипломиран експерт-
счетоводител― и на тази основа възможността за работа като регистриран 
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одитор е призната в България като една от най-престижните професионал-
ни бизнес квалификации. На тази основа намират проявление високите 
изисквания към членовете на ИДЕС и преди всичко към тяхното професи-
онално и етично поведение.―За поддържане на общественото доверие в не-
зависимия финансов одит е необходимо професионалната етика на регист-
рираните одитори да бъде на такова високо ниво, което да позволява авто-
ритетно и компетентно утвърждаване на ролята и значението на одиторс-
ката професията в обществото. Те трябва да избягват действия, които биха 
дискредитирали одиторската професия и които влияят негативно върху 
добрата репутация на регистрирания одитор.― (Начкова, М. (2019), с. 1302) 

Самият институт осигурява всички необходими методики и начини ли-
цата да получават по – добра квалификация. ИДЕС организира и провежда 
изпити на кандидатите за експерт – счетоводители, провежда обучение за 
повишаване на квалификацията. ИДЕС непрекъснато се развива и провеж-
да целенасочена политика както по отношение на кандидатите за дипломи-
рани експерт-счетоводители, така също и по отношение на практикуващи-
те регистрирани одитори. 

 
Обяснение на методологията 
Развитието на отношенията между регистрираните одитори и фактичес-

ки осъществявания публичния надзор имат не много продължителен пери-
од. С възникването на дебата за необходимостта от някаква регулация по 
отношение на одиторската професия, извън самата нея, се постави въпроса 
каква да бъде тя. В продължилата не много дълго и задълбочено дискусия, 
се оформи мнението, че това трябва да бъде институция която да е извън 
самата одиторска професия и да бъде независима от нея в процеса на взе-
мане на решения. В тези дискусии се оформи и мнението, че самата профе-
сия следва да участва в този процес, най-малкото защото е пряк участник и 
в крайна сметка потърпевш от всички предстоящи промени. По тази логика 
се оформи и мнението, че одиторската професия следва да участва при взема-
нето на решения, пряко или косвено, но без да има решаващо значение. 

До това решение се стигна не много лесно като има предвид, че до този 
момент въобще не можеше да се говори за каквато и да е било опека над 
одиторската професия. Професията изтъкваше множество аргументи и до-
води против въвеждането на какъвто и да е било контрол или надзор, като 
например че липсват компетентни и знаещи лица извън професията, които 
да вземат решения за нея, че това ще убие професията и много други. 

Важен беше и въпроса каква да бъде опеката отвън спрямо одиторската 
професия – надзор, контрол или непосредствено управление и отнемането 
на цялото самоуправление. Също така беше важен въпроса кой да осъщес-
твява тази опека – държавата с цялата тежест на нейната бюрократична 
машина или по някакъв друг приемлив за всички участници в процеса на-
чин. Така се стигна до идеята за публичен надзор, при които всички заин-
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тересовани страни да могат да участват при вземане на решенията, с един-
ственото условие – одиторската професия да няма доминиращо влияние в 
този процес. Определено може да се каже, че в началото на този процес- по 
различни причини, имаше непосредствена доминация на професията по 
специфични начини при вземането на крайните решения. В процеса на 
времето и с развитието на механизмите за вземане на решения този процес 
навлезе в руслото първоначалната идея. Така с развитието на този процес 
се оформи фактическото взаимодействие между одиторската професия и 
публичния надзор. Отношенията между двете страни в различните периоди 
от време са протичали по различни начини – от взаимно недоверие през 
прикрита или не конфронтация до професионално партьорство и сътруд-
ничество. Този процес на взаимодействие между одиторска професия и 
публичния надзор следва да продължи в бъдеще при взаимно уважение и 
признаване правата и задълженията на всяка една от страните единствено и 
с цел защита на обществения интерес. Основно това следва да бъде осъ-
ществено през изграждането на нормативната рамка на този процес, а така 
също и чрез множеството други писани и не писани правила поддържащи 
и осигуряващи общественото развитие като цяло. 

 
Използване на данните и източници 
При формирането на надзорния орган в нашата страна /КПНРО/, на него 

бяха възложени конкретни функции и отговорности. Основното което бе-
ше регламентирано в закона се състоеше в натоварването и с крайната от-
говорност за надзора на редица дейности осъществявани до този момент от 
професионалната организация на одиторите /ИДЕС/. С това фактически 
беше иззета огромна част от отговорността за защита на обществения ин-
терес от професионалната организация и прехвърлена на Комисията. 

Съгласно вменените и задължения от закона Комисията носи крайната 
отговорност за надзора върху: 

1. придобиването на право да се упражнява дейност като регистриран 
одитор, регистрирането на одиторите, включително на одиторите от други 
държави – членки на Европейския съюз, и от трети държави и временното 
лишаване от право да се упражнява дейност като регистриран одитор; 

2. приемането на стандарти за професионална етика, за вътрешния кон-
трол на качеството в дейността на регистрираните одитори и за извършва-
нето на задължителен финансов одит и свързаните с одита услуги; 

3. продължаващото професионално развитие на регистрираните одитори; 
4. системата за гарантиране на качеството на професионалната дейност 

на регистрираните одитори; 
5. прилагането на принудителни административни мерки и налагането 

на административни наказания. 
Комисията извършва проверки на дейността на ИДЕС за законосъобраз-

ното и ефективно изпълнение на неговите функции възложени му от зако-
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на. При извършването на проверките Комисията има право да изисква в 
определените от нея срокове от ИДЕС представянето на документи, сведе-
ния, справки и друга информация. За реализиране на предоставените пра-
вомощия по надзора, на Комисията е дадена възможността да: 

1. разпореди писмено на председателя на ИДЕС да предприеме действия 
за преустановяване и за отстраняване на нарушенията; 

2. оповести публично чрез интернет страницата си или по друг подхо-
дящ начин нарушенията; 

3. отправи писмено предупреждение за временно отнемане на функция 
или функции; 

4. отнеме временно функция или функции.  
При реализирането на тези правомощия за своите констатации Комисията 

издава актове, за които в закона е предвидена и технология за съдебно обжал-
ване. Това гарантира защитата на обществения интерес и от двете страни. 

По отношение на регистрираните одитори, взаимоотношенията им с 
Комисията в закона са доста по-подробно и детайлно регламентирани.. На 
тази основа взаимоотношенията на одиторите с Комисията основно са ре-
гулирани чрез системата за контрол на качеството на професионалната им 
дейност. Основния инструмент за работа на Комисията при извършването 
на проверките са инспекции.  

Конкретните условията, срокове, технология и редът за извършването 
на инспекциите се определят от самата Комисия, чрез приети от нея правила. 

 
Описание на резултатите от изследването 
Към момента, по-вече от 10 години от своето създаване, КПНРО показа 

своето място в сферата на независимия финансов одит. Обществото ни ка-
то цяло все още не напълно наясно с функциите и задачите на КПНРО, но 
както и за всичко останало в сферата на независимия финансов одит следва 
да се действа внимателно и премерено, което и комисията прави. Факт е, че 
обществото ни вече повече от 10 години финансира тази дейност, чрез 
държавния бюджет и развива функциите и отговорностите на комисията 
пред обществото чрез промените в ЗНФО. Това са едни от външните кри-
терии по които обществото показва своето отношение към независимия 
финансов одит и дейността на регистрираните одитори. Съществуват и 
други скрити, вътрешни и не явни критерии които улавят промените в це-
лия този процес. Изследването на тези промени може да бъде направено по 
различни начини, в различна степен и дълбочина. Такова изследване беше 
направено от мен в определена много тясна и специфична сфера. Върху 
това изследване имаше много ограничения и въздействаха различни фак-
тори на които няма се спирам по различни причини. 

Направеното изследване се състоеше в отправен един единствен въпрос 
към строго определена целева група. Въпросът и целевата група бяха спе-
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циално подбрани по моя преценка върху основата редица фактори и при-
чини, на които също няма да се спирам. 

Въпросът в направеното изследване беше „Считате ли, че наличието на 
публичен надзор над одиторската професия допринесе за повишаване на 
качеството на работа на регистрираните одитори?― 

Интересното обаче, по наше мнение се състои в получените отговори и 
изразеното в тях отношение. Оказва се, че почти две трети от направилите 
си усилието одитори да отговорят считат, че работата на комисията за този 
период не е допринесла с нищо за повишение качеството на работа на ре-
гистрираните одитори. Ако разгледаме чисто статистически получените 
резултати, ще се окаже, че от работата на комисията няма особена полза. 
Но това е на пръв поглед и определено считам, че такъв извод би бил неп-
равилен и повърхностен. Ако малко по-вече от една трета определя, че ра-
ботата на комисията е допринесла за повишаване качеството на работа на 
регистрираните одитори, то могат да се направят много и различни изводи. 

На първо място, това, че една трета от одиторите са отговорили, че на-
личието на публичен надзор над одиторската професия е допринесло за 
повишаването на качеството на работа на регистрираните одитори би мог-
ло да доведе до извода, че едва ли не качеството на работата на регистри-
раните одитори ката цяло се е повишило с една трета. Това само по себе си 
би бил неправилен и некоректен извод имайки предвид характера на рабо-
та и естеството и особеностите в одиторската професия. По правило би 
трябвало да се приеме, че една трета от одиторите са повишили своето ка-
чество на работа, т.е. не е повишено качеството на работа на всички одито-
ри, а само на част от тях. 

На второ място, че обществото правилно е преценило необходимостта 
от създаването на надзорен орган над одиторската професия и е предприе-
ло правилни стъпки в тази посока. 

На трето място, че одиторската професия сама не е способна повече да 
осигурява собствената си саморегулация и загубила част от способността 
си да работи в полза на обществения интерес самостоятелно и без външна 
намеса. Това означава, че институцията ИДЕС вече не е можела повече да 
работи по стария начин, не е намерила необходимите механизми да се 
справи с отправените предизвикателства по отношение защита на общест-
вения интерес в сферата на независимия финансов одит и затова са били 
правилни предприетите надзорни мерки от обществото като цяло. 

Тези изводи като цяло могат да бъдат разгледани и от други гледни точ-
ки и да бъдат интерпретирани по много различни начини, но основното 
заключение което може да се направи от получените отговори е, че работа-
та на комисията несъмнено е допринесла за повишаване качеството на оди-
торската работа и като цяло за повишаване защитата на обществения инте-
рес при изпълняването на функциите на одиторската професия свързани с 
независимия финансов одит. Каква е била цената, която обществото е пра-
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тило за това, направените усилия от обществото в тази посока стрували ли 
са си направените разходи и удовлетворяват ли постигнатите резултати и 
още много други въпроси може би ще бъдат обекти на други изследвания. 

 
Заключение 
Всичко посочено по-горе налага извода, че обществения интерес има 

многостранно проявление – политическо, икономическо, юридическо, ре-
лигиозно,нравствено-етично и други. Това означава разкриване на взаи-
мовръзките и зависимостите в този процес така, че да бъдат преодолени 
всички пречки в правното организиране на публичния надзор над одиторската 
професия с цел по пълната и цялостна защита на обществения интерес. 
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Abstract: The 10-year experiment of the Commission for Public Oversight of 

Statutory Auditors (CPOSA) in the Republic of Bulgaria is being considered. 
Being presented are the changes in the current legislation for the 10-year period 
and the problems and challenges facing the auditing profession. Being examined 
is the function of CPOSA to protect the public interest by monitoring the activity 
of the statutory auditors especially in public interest entities. Addressed is also 
the systemic risk in CPOSA's functions in terms of quality control of audit work. 
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СЧЕТОВОДСТВОТО В СОЦИАЛНОТО 
ОСИГУРЯВАНЕ – СЕГМЕНТИРАНЕ  
И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 
гл. ас. д-р Николина Николова 

 
Резюме: В настоящия доклад се разглеждат особеностите на осигу-

рителното счетоводство, които го открояват от счетоводството на 
други сектори и дейности. Изясняват се същността и проявлението на 
обектите на отчитане, тяхното оценяване и представяне във финансо-
вите отчети. Спецификата в отчетните обекти се разглежда като 
предпоставка за сегментирането на осигурителното счетоводство и 
обособяването му като самостоятелно направление. Заедно с това се ар-
гументира необходимостта от разработването и прилагането на специ-
фична стандартизация в осигурителното счетоводство. В този план се 
дават оценки и се правят препоръки за подобряване на отчетността на 
осигурителите. По-специално внимание се отделя на МСС 19 Доходи на 
наети лица и МСС 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно 
осигуряване. 

Клюючови думи: социално осигуряване, сегментиране, осигурително 
счетоводство, стандартизация, счетоводни стандарти. 

JEL M41 
 
Увод 
С развитието на пазарната икономика в Република България все по-

определено се обособиха отделните сектори на националната икономика, 
от които важно значение придобива финансовият сектор. В него освен бан-
ките се формираха и наложиха и други небанкови финансови предприятия, 
каквито са осигурителите, застрахователите, различните видове фондове и 
други.  Осигурителите осъществяват специфична по своя вид и характер 
дейност, която има не само стопанско, но и важно социално значение. Спе-
цификата на осигурителната дейност предпоставя и особеностите на оси-
гурителното счетоводство, като информационна система в управлението на 
осигурителите. То се сегментира като специфично счетоводство с много 
самостоятелни обекти на отчитане и характерни техники и процедури и 
изисквания към финансовото отчитане в сектора. Отбелязаните особености 
намират отражение и в стандартизацията на осигурителното счетоводство, 
в което наред с цялата съвкупност от международни счетоводни стандарти 
се прилагат и специални стандарти за съставяне и представяне на финансо-
вите отчети. 

                                                           
 гл. ас. д-р Николина Николова, Университет за национално и световно стопанство, 
катедра „Счетоводство и анализ―, София 1700, бул. 8-ми декември, каб. 1052 
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1. Определение на счетоводната система 
Счетоводната система е основно понятие в счетоводната теория и нор-

мативната уредба. То се разглежда и използва във взаимна връзка и обус-
ловеност с понятията „счетоводство― и „счетоводна дейност―. Същността, 
значението и проявлението на счетоводството се изразяват и разглеждат в 
три аспекта. Ст. Стоянов (2008, с. 8) ги формулира по следния начин: 

• счетоводството е целенасочена и организирана човешка дейност 
(практика, професия и занаят); 

• счетоводството е наука със собствен предмет на изучаване и на изс-
ледване; 

• счетоводството е отчетно-информационна система в управлението на 
предприятието. 

Подобно становище изразяват също В. Божков (1994), М. Димитров 
(2015), В. Меразчиев (2010) и други автори, които споделят разбирането за 
триединна визия за счетоводството. 

В Закона за счетоводството са формулирани изискванията, които предп-
риятията осигуряват при изграждането и поддържането на счетоводната 
система, както следва (чл. 11. (1)): 
 всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции; 
 систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната 

информация, които се откриват в началото на отчетния период и се прик-
лючват в неговия край; 
 синтетични и аналитични счетоводни регистри, както и равенство и 

връзка между тях; 
 междинно и годишно приключване на счетоводните регистри, съста-

вяне на оборотна ведомост; 
 изменения в извършените счетоводни записвания чрез съставяне на 

коригиращи счетоводни статии; 
 прилагане на индивидуален сметкоплан.  
В Закона обаче не се дава определение на счетоводната система като 

приложимо понятие в счетоводството, няма точно и всеобхватно законово 
регламентиране на тази система. Счетоводната система на предприятието 
се разглежда само в качеството ѝ на структура, в която се правят хроноло-
гични и систематични счетоводни записвания и се съставят финансови от-
чети. В този смисъл тя се свежда до счетоводна дейност със съответна ор-
ганизация, която се ръководи от т.нар. съставител на финансови отчети. 

 
2. Особености на осигурително счетоводство като предпоставка за 

неговото сегментиране 
Специализацията в счетоводната наука и появата на нови счетоводни 

учебни предмети понякога се определя като „инвазия― или „роене― на тра-
диционни и утвърдени счетоводни дисциплини. Правят се изводи, че това 
се отразява негативно на счетоводното обучение. Това явление има и друга 
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страна и може да се разглежда по-скоро като развитие на счетоводната на-
ука и образование.  

Върху основата на досегашните постижения и развитието на счетовод-
ната теория следва ясно да се обозначат критериите за разграничаване, 
обособяване и утвърждаване на отделните направления, клонове и дисцип-
лини в единната счетоводна наука. Това може да стане, като се отчита 
единството на предмета и многообразието на обектите на неговото прояв-
ление, универсалността на метода и конкретиката на способите за прилага-
нето му, общото и специфичното във функциите на счетоводството. Разг-
леждайки в този план, специализацията в счетоводството води до развитие 
и разширяване на счетоводните теории, школи и учения, които не само, че 
не застрашават, а обратното – обогатяват единното счетоводно знание. От-
делната счетоводна дисциплина се обособява върху базата на самостояте-
лен обект на изследване и специфичен инструментариум, приложим конк-
ретно към нейния предмет.   

Наред със съществуващите във всяко предприятие обекти на счетоводс-
твото в осигурителите възникват и се обособяват самостоятелни, характер-
ни само за тях отчетни обекти. Те се пораждат от особеното естество на 
осигурителните операции и сделки, каквито са например вноските на оси-
гурените лица, пенсионните резерви, резервите за гарантиране на мини-
мална доходност и др.  

Специфичната дейност по осигуряването и специалното осигурително 
законодателство са предпоставка за неговото профилиране в рамките на 
финансовия сектор и сегментирането на осигурителното счетоводство като 
клон на счетоводна наука и практика. 

 
3. Специфични характеристики на отчетните обекти в осигурителите 
В счетоводството на осигурителите наред с конвенционалните обекти 
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Важен обект на отчитане в счетоводството на осигурителите се явяват 
разчетите, които се отчитат по активно(вземанията) – пасивни (задължени-
ята) сметки. Такива са разчетите по граждански договори, разчетите по 
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Доброволно пенсионно осигуряване, Допълнително задължително пенси-
онно осигуряване, разчетите с осигурителни посредници – юридически лица и 
физически лица, разчети с фонд пенсии, разчети по неизползвани отпуски.  

От разходите като обект на отчитане специално място заемат разходите 
свързани с обслужването на създадените и учредени пенсионни фондове –
разходи за възнаграждения на персонала, разходи за възнаграждения на 
осигурителни посредници юридически лица, разходи за възнаграждения по 
граждански договори на осигурителни посредници – физически лица.  

Приходите, които получават и отчитат осигурители са главно приходите 
от такси и удръжки от осигурителните вноски на осигурените лица, прихо-
ди от управлението на собствени средства инвестирани във вид на акции, 
депозити и инвестиционни имоти и инвестиране на осигурителни резерви. 
Специална група приходи се явяват освободените резерви за гарантиране 
на минимална доходност на УПФ и ППФ. 

Друг характерен обект на отчитане се явяват специфичните резерви, 
каквито са резервът за гарантиране на минимална доходност в ППФ и УПФ 
и пожизнен пенсионен резерв в УПФ. 

Спецефичното за собствения капитал или капиталовата база на пенси-
онноосигурителните дружества произтича от изисквания към неговия със-
тав и структура и към минималните ликвидни средства на дружеството и 
на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигурява-
не. Те са регламентирани в отделна Наредба на Комисията за финансов 
надзор (Нардеба №10/26.11.2003). По нормативен път се определя мини-
мално изискуемия капитал на ПОД, лицензирано да управлява пенсионни 
фондове, който не може да бъде по-малко от 5 млн. лв. Счетоводното отчи-
тане на собствения капитал става по начина, по който се отчита и в други 
финансови институции. 

  
4. Стандартизация на счетоводството в осигурителите 
Счетоводството на осигурителите е организирано и се осъществява в 

съответствие със Закона за счетоводството1, Международните стан-
дарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандар-
ти), Кодекса за социално осигуряване и специални наредби и указания на 
КФН. В съответствие с принципите, определени в националните норма-
тивни актове по счетоводство и изискванията в МСС, и като се съобразява 
с обичайната международна практика, пенсионноосигурителното дружест-
во и управляваните от него фондове разработват своя счетоводна политика 
и сметкоплан. По-специално значение имат МСС 19 Доходи на наети лица 
и МСС 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване.  

                                                           
1 Обн., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.,  посл. изм., ДВ, бр. 37 от 
7.05.2019 г., в сила от 7.05.2019 г. 
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Целта и обхвата на МСС 19 Доходи на наети лица са свързани с счето-
водното отчитане на разходите на наетите лица. Те основно включват:  

- краткосрочните доходи (заплати и социални осигуровки, платените 
годишни отпуски и болнични премии, напарични възнаграждения). предп-
риятието признава несконтираната сума на краткосрочните доходи на нае-
тите лица, които се очаква да бъдат платени в замяна на положения труд 
като задължение и като разход. 

- доходи след приключване на трудовите правоотнощения – това са 
пенсионни доходи и други доходи. Те са платими след приключването на тру-
довите правоотношения. Споразуменията, по силата на които предприятието 
осигурява доходи след приключване на трудовите правоотношения, представ-
ляват планове за доходи след приключване на трудовите правоотношения. 

- други дългосрочни доходи на наети лица – тук се включват дългос-
рочни платени отсъствия (допълнителни отпуски), възнаграждения за дъл-
гогодишен трудов стаж, доходи за дългосрочна нетрудоспособност, полу-
чени премии и отложено възнаграждение.  

- доходи при прекратяване на трудовите правоотношения – тези до-
ходи в повечето случаи представляват изплащане на еднократна сума и не-
рядко – подобряване на доходите, непряко чрез план за доходите или пря-
ко, заплата до края на срока за предизвестие.  

В парагарф 3 на МСС 19 е определено, че счетоводното отчитане на 
плановете за доходи на наети лица се разглежда в МСС 26 „Счетоводство 
и отчитане на планове за пенсионно осигуряване“. В стандарта тези пла-
нове се определят като „договорености, при които предприятието предос-
тавя доходи на служители при или след прекратяване на трудовия им стаж 
(или под формата на годишен доход, или като еднократна сума), когато та-
кива доходи или вноските, направени за тях, могат да бъдат определени 
точно или приблизително преди пенсионирането по силата на представен 
документ или на утвърдената в предприятието практика―. Те могат да се 
наричат още „пенсионни схеми―, „суперанюитетни схеми― или „схеми за 
пенсионно осигуряване―. В България на база нормативното регламентира-
не е възприето да се наричат „пенсионни фондове―.   

 
Заключение 
Основният извод относно ролята и мястото на осигурителното счето-

водство е, че то непрекъснато се развива и утвърждава като самостоятелен 
сегмент във финансовата отчетност. Това намира израз както в счетоводна-
та теория и наука, така и в нормативната уредба и счетоводна практика. 
Необходимо е да се разработят някои допълнителни вътрешни актове за по 
ясни категорични нормативни изисквания в организацията и методология-
та на осигурителното счетоводство, приложимия сметкоплан и конкретни 
процедури и техники за съставяне и изготвяне на финансовите отчети. То-
ва ще осигури добри условия и предпоставки за засилване на вътрешния 
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контрол в дейността на осигурителите и по-широко използване на финан-
сово-счетоводния анализ в управлението на тяхната дейност.  
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SOCIAL SECURITY ACCOUNTING – SEGMENTATION  
AND STANDARDIZATION 

 
Chief Assist. Dr. Nikolina Nikolova  

 
Summary: This report covers the specific features of social security 

accounting that differentiate it from the accounting of other sectors and 
activities. The nature and manifestation of the items of accounting, their 
valuation and presentation in the financial statements are clarified. The 
specificity of the reporting entities is considered as a prerequisite for the 
segmentation of the social security accounting and its classification as a 
separate line. It also reasons the need to develop and apply specific 
standardization designed for social security accounting. This plan evaluates and 
recommends the improvement of the accountability of insurers. Particular 
attention is paid to IAS 19 Employee Benefits and IAS 26 Accounting and 
Accounting for Retirement Plans. 
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ТЕХНИКИ НА КРЕАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО 
 

ас.д-р Явор Башев1 
 
Резюме: В доклада се прави опит да бъдат обобщени основните тех-

ники за реализиране на креативното счетоводство. Обект на разглежда-
не и систематизиране са вижданията на водещи специалисти в тази об-
ласт. В изложението са очертани и резултатите от извършени емпирич-
ни изследвания върху възприятието на одитори и счетоводители относно 
техниките и методите на креативното счетоводство. 

 
Въведение 
По своята същност креативното счетоводство е игнориране на действа-

щите счетоводни правила или експлоатиране на съществуващи пропуски и 
неясноти в стандартите от страна на съставителите на финансовите отчети. 
Чрез него се постига трансформиране на счетоводните данни до желаните, 
чрез използване на съществуващите правила,като се игнорират някои или 
всички от тях. Shah (1998) го обяснява като активна експлоатация на про-
пуски или неясноти в счетоводните правила от управленците, за да предс-
тавят собствената си предпочитана картина на финансовото състояние на 
компанията. Yaping (2005) определя креативно счетоводство като практи-
ки на манипулация на приходите, които не нарушават счетоводните стан-
дарти или корпоративните закони поради липсата на съответни стандарти 
или закони, например когато компаниите се занимават с бизнес иновации. 

 
Иложение 
Креативното счетоводство има много проявления и се реализира чрез 

различни техники . Според Belkaoi ( 2004), креативността в счетоводството 
може да приеме различни форми в зависимост от целите на съставителите 
на финансови отчети. Той ги групира като „big bath accounting― и „creative 
accounting―. Big bath accounting се свързва със стъпките, предприети от ръ-
ководството, за драстично намаляване на текущите печалби на акция през 
даден отчетен период, за да се увеличат бъдещите печалби на акция. Jones 
(2011 г.) като прави задълбочен преглед на литературата за управлението 
на приходите класифицира тези изследвания в три различни групи. Първа-
та група проучвания обикновено използват термина „изглаждане на дохо-
дите― (income smoothing) „,което означава увеличаване на печалбите в ло-
ши години и намаляване на печалбата в добрите години за компанията. 
Втората група проучвания се отнасят до счетоводните промени в дохода, 
свързани с поддържането и не нарушаването на договорите за заем. Тези 
проучвания установяват, че мениджърите се опитват да манипулират дохо-
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Резюме: В доклада се прави опит да бъдат обобщени основните тех-

ники за реализиране на креативното счетоводство. Обект на разглежда-
не и систематизиране са вижданията на водещи специалисти в тази об-
ласт. В изложението са очертани и резултатите от извършени емпирич-
ни изследвания върху възприятието на одитори и счетоводители относно 
техниките и методите на креативното счетоводство. 
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дите и баланса, така че да не нарушават съотношението дълг/собствен ка-
питал.Трета група проучвания разглеждат управлението на приходите от 
гледна точка на мениджърите, които управляват приходите и получават по-
високи бонуси. Като цяло те се стремят да намират доказателства, съответ-
стващи на очакванията им. Stolowy и Breton (2000), разработват рамка за 
манипулиране на отчетите и приемат, че тези манипулативни дейности са 
насочени към промяна на възприятието на инвеститорите за системния и 
финансов риск. Според тях чрез манипулирането на отчетите управленците 
се опитват да променят показателите за доходност на акция и/или съотно-
шения дълг/собствен капитал. Те групират „изглаждането на доходите― 
(income smoothing) и „голямата баня― (big bath accounting) в рамките на по-
широка концепция за управление на приходите, и третират креативното 
счетоводство в тесен смисъл. 

Отделни автори правят опит да обобщят използваните техники. Напри-
мер Smith (1998) идентифицира единадесет различни техники в обичайна-
та употреба, всички от които биха се отразили върху отчета за приходите и 
разходите и баланса на съответните компании. Посочените техники могат 
да бъдат описани, както следва: посочване на извънредни събития; предва-
рително отписване; отсрочване на разходи за придобиване;.капитализиране 
на активи;задбалансово финансиране; условни задължения;промени в по-
литиката за амортизация (метод); капитализиране на разходи (лихви и раз-
ходи за НИРД); вариации във валутните курсове ; не провизиране на паси-
ви; отчитане на пут опции или за привелигировани акции с променлив 
лихвен процент. 

Cosmin (2010) също систематизира и описва различните техники, из-
ползвани от мениджърите, за да получат желаните резултати.Прилагането 
на техниките, използвани в креативното счетоводство според него касаят: 

1. Материалните активи, където „субективната амортизация― на активи 
създава подходяща сфера на творческо отчитане от стана на ръководството. 
Резултатът ще бъде повлиян от признаването на амортизационни разходи. 

2. Репутация, която се увеличава чрез подценяване на активите, при ко-
ито капитализирането и амортизацията на репутацията по време на полез-
ния живот имат влияние върху резултата от следващата година. 

3. Амортизация,където възможността за метод на амортизация има от-
ражение върху печалбата и загубата по време на полезния икономически 
живот на даден актив. По този начин различен метод на амортизация има 
различен ефект върху резултата. Възможността за различен полезен живот 
води до различни разходи. 

4. Материални запаси,които осигуряват достатъчно възможности за кре-
ативно счетоводство и субективизъм. Предварителната оценка или обез-
ценка на запасите в крайна сметка оказва влияние не само върху финансо-
вия отчет за текущата година, но и върху следващата година. 
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5. Провизии за пасиви,които са ефективно средство за „изравняване на 
резултата―. 

6. Договори за строителство: Изборът между двата метода на отчитане 
на договори за строителство има своето въздействие върху печалбата или 
загубата: – При завършените договори резултатът ще бъде признат след 
завършване на договора, докато методът, базиран на процент на оконча-
телния резултат, ще бъде разпределен в течение на времето. Преминаване 
от един метод към друг също ще се отрази върху отчета за приходите и 
разходите. 

Най-често прилаганите техники на креативно счетоводство са: 
- Признаване на приходи преждевременно или признаване на фиктивни 

приходи. Както твърдят Mulford and Comiskey (2002) креативните счето-
водни практики често започват с преждевременното признаване на прихо-
ди от законна продажба в предходния период, предхождащ периода за 
признаване, съгласно изискванията на общоприетите счетоводни принци-
пи. От друга страна фиктивното признаване на приходите по своята същ-
ност е признаването на приходи от несъществуваща продажба. 

- Отписване на разходи е управленска стратегия известна като „голяма-
та баня― и при която се цели да се премахнат всички лоши новини навед-
нъж. При тази техника мениджърите отписват толкова разходи, колкото е 
възможно в текущия период, така че бъдещите резултати да изглеждат по-
добре. Тази техника се използва широко при счетоводното отчитане на 
придобивания на компании. 

- Агресивна политика на капитализация и ускорена амортизация: Един 
алтернативен начин за компаниите за намаляване на разходите е агресив-
ното капитализиране на разходи, които би трябва да бъдат признати като 
текущи разходи. Въпреки че правилата за капитализиране на разходите са 
ясни, в много случай е нужно да има преценка: например разходите за на-
учно-изследователска дейност изискват преценка дали е подходящо капита-
лизирането или не. Удължаването на амортизационните периоди за разходите, 
които са капитализирани преди това е също се използва за намаляване на раз-
ходите и увеличаване на приходите (Mulford and Comiskey, 2002). 

- Манипулиране на материалните запаси. Компаниите могат да се вклю-
чат в манипулирането на материалните запаси по два начина – чрез мани-
пулиране на количеството на запасите или оценяването му. Например : 
промяна на действителния метод на оценката на запасите е практика за ма-
нипулиране на техните стойности и свързаните разходи. 

- Злоупотреба с концепцията за същественост: Тя включва злоупотреба 
с концепцията за същественост от умишлено записване на грешки в рамки-
те на определен процент- таван. Фирмите се отдават на тази практика,като 
се опитват да намерят извинение за това, като твърдят, че ефектът върху 
нетния доход е твърде малък. (Levitt, 1998). 
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- Манипулиране с провизиите: Компаниите, правят провизии за лоши и 
съмнителни дългове въз основа на преценката им. Така, когато искат да 
увеличат печалбите си, мениджърите могат да прогнозират, че ще има 
много ниско ниво на неплащане от страна на контрагентите. 

- Манипулиране при отчитането на паричните потоци: Друг начин за 
компаниите да си осигурят по-висока ефективност на доходите е да отчи-
тат по-висок и по-устойчив паричен поток. Една компания може да класи-
фицира оперативните разходи като инвестиционни или приходите от ин-
вестиции или финансиране могат да бъдат класифицирани като оперативен 
обект. Дори ако тези стъпки няма да променят общата промяна в парични-
те средства, те ще увеличат паричния поток от операциите. 

- Маневриране с различната счетоводна политика, за да отговаря избра-
ната най-добре на желаното намерение на ръководството да отрази и пред-
стави финансови отчети и резултатите от дейността по желания от тях на-
чин. Потребителите на финансовите отчети не винаги са наясно с маневри-
рането на счетоводната политика от страна на управленците, за да осигурят 
понякога желания от тях финансов резултат. Например промяната в амор-
тизационната политика и избор на друг метод на амортизация ще доведе до 
начисляването и признаването на повече или по-малко разходи през даден 
отчетен период. В друг случай, погледнете в техниките за отписване на ма-
териалите от склада например. Може да се приложи методът First in First 
Out (FIFO), или методът Last in First Out (LIFO). Очевидно и в двата случая 
ще се получат различни стойности на материалните разходи. Различните 
стойности на себестойността на произведената с тях продукция ще доведат 
до различни стойности на брутната печалба и в крайна сметка до различни 
стойности на нетната печалба. Това маневриране не е незаконно.  

Творческото (креативното ) представяне е сложен механизъм, който 
включва както използването на определени техники така и мотиви за анга-
жиране с манипулиране на сметките и отчетите на компаниите.  

Освен изброените по горе техники то може да се реализира и чрез раз-
лични видове манипулации, строго свързани с представянето на информа-
ция.Например такива манипулации са: 

• Използване на креативен начин на оповестяване, който прави трудно 
четенето на текста; 

• Използване на убедителен език, който съдържа само положителни ду-
ми и подчертава положителните финансови резултати. Управленците пред-
ставят финансовото състояние на компанията в най-добрата възможна 
светлина, използвайки само положителни думи; 

• Използване на творческа счетоводна визуална манипулация по начина, 
по който се представя информацията по определен начин с цел привличане 
на вниманието към определени елементи. Творческата визуална манипула-
ция се използва за да се подчертае част от финансовия отчет или негов 
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елемент или за да го направи по-незабележим за потребителите (например 
фигури, шрифтове, стил, размер на буквите или номерата, и т.н.); 

• Избор на бенчмарк, който описва текущите финансови резултати в 
най-добрата възможна светлина. При повечето видове невярно представя-
не, най-ефективните примери за творческо счетоводство са онези, които 
разказват част от истината, но омаловажават всички елементи, които могат 
да променят възприятието, което компанията желае да предаде на другите. 
Например, една компания може да опише факта, че напоследък е имала 
значително увеличение на приходите през последното тримесечие. В съ-
щото време малко се говори за факта, че разходите се увеличават пропор-
ционално на този скок в продажбите, което ефективно компенсира този 
допълнителен обем. Ако тези, които чуят за увеличението на продажбите, 
не се впускат малко по-надълбоко, възприемането вероятно ще бъде, че 
компанията вече е финансово по-силна, когато всъщност бизнесът е пос-
тигнал малко или никакъв растеж.  

Съществува разлика във възприятието между одиторите и счетоводите-
лите относно техниките и методите на креативното счетоводство. Прове-
дени емпирични изследвания в САЩ показват следното: 

- на въпроса, дали креативното счетоводство се използва ,за увеличаване 
на приходите ,за да се покаже по-висока печалба; 93% от счетоводителите 
смятат че креативното счетоводство се използва за показване на по-голяма 
печалба; докато същото смятат 50% от одиторите на компаниите. 

- на въпроса,че креативното счетоводство се използва за отлагане приз-
наването на разходи; 93% от счетоводителите и 44% от одиторите смятат 
,че постигането на това става чрез признаване на по-малко разходи,което 
се постига чрез отлагане признаването на разходите и осчетоводяването им 
като активи. Например: образуването на консорциуми, отчитане на разходи 
за бъдещи периоди и др. 

- на въпроса ,че креативното счетоводство се използва за завишаване 
стойността на вземанията и материалните запаси; 72% от счетоводителите 
и 45.8% от одиторите смятат че се използва тази техника за надуване 
стойността на материалните запаси и вземания, което влия е върху ликвид-
ността и оборотния капитал се подобрява; 

- на въпроса ,че креативното счетоводство се използва за намаляване на 
разходите,за да се покаже по-висока печалба; 42% от одиторите смятат, че то-
ва е често използвано средство,докато 80% от счетоводителите приемат това; 

- на въпроса,че креативното счетоводство се използва за увеличаване на 
активите и намаляване на пасивите; 32% от счетоводителите отговарят, че 
това понякога се използват; докато 50% от одиторите отговорят, че ситуация-
та, при която активите се увеличават и пасивите намаляват е нещо обичайно; 

Различия в мненията има и по отношение прилагането,откриването и 
влиянието на креативните техники върху финансовото отчитане. На въпро-
са дали е трудно прилагането на креативни техники: 37% посочват че е 



Сборник с доклади 421Сборник с доклади 

420 

елемент или за да го направи по-незабележим за потребителите (например 
фигури, шрифтове, стил, размер на буквите или номерата, и т.н.); 

• Избор на бенчмарк, който описва текущите финансови резултати в 
най-добрата възможна светлина. При повечето видове невярно представя-
не, най-ефективните примери за творческо счетоводство са онези, които 
разказват част от истината, но омаловажават всички елементи, които могат 
да променят възприятието, което компанията желае да предаде на другите. 
Например, една компания може да опише факта, че напоследък е имала 
значително увеличение на приходите през последното тримесечие. В съ-
щото време малко се говори за факта, че разходите се увеличават пропор-
ционално на този скок в продажбите, което ефективно компенсира този 
допълнителен обем. Ако тези, които чуят за увеличението на продажбите, 
не се впускат малко по-надълбоко, възприемането вероятно ще бъде, че 
компанията вече е финансово по-силна, когато всъщност бизнесът е пос-
тигнал малко или никакъв растеж.  

Съществува разлика във възприятието между одиторите и счетоводите-
лите относно техниките и методите на креативното счетоводство. Прове-
дени емпирични изследвания в САЩ показват следното: 

- на въпроса, дали креативното счетоводство се използва ,за увеличаване 
на приходите ,за да се покаже по-висока печалба; 93% от счетоводителите 
смятат че креативното счетоводство се използва за показване на по-голяма 
печалба; докато същото смятат 50% от одиторите на компаниите. 

- на въпроса,че креативното счетоводство се използва за отлагане приз-
наването на разходи; 93% от счетоводителите и 44% от одиторите смятат 
,че постигането на това става чрез признаване на по-малко разходи,което 
се постига чрез отлагане признаването на разходите и осчетоводяването им 
като активи. Например: образуването на консорциуми, отчитане на разходи 
за бъдещи периоди и др. 

- на въпроса ,че креативното счетоводство се използва за завишаване 
стойността на вземанията и материалните запаси; 72% от счетоводителите 
и 45.8% от одиторите смятат че се използва тази техника за надуване 
стойността на материалните запаси и вземания, което влия е върху ликвид-
ността и оборотния капитал се подобрява; 

- на въпроса ,че креативното счетоводство се използва за намаляване на 
разходите,за да се покаже по-висока печалба; 42% от одиторите смятат, че то-
ва е често използвано средство,докато 80% от счетоводителите приемат това; 

- на въпроса,че креативното счетоводство се използва за увеличаване на 
активите и намаляване на пасивите; 32% от счетоводителите отговарят, че 
това понякога се използват; докато 50% от одиторите отговорят, че ситуация-
та, при която активите се увеличават и пасивите намаляват е нещо обичайно; 

Различия в мненията има и по отношение прилагането,откриването и 
влиянието на креативните техники върху финансовото отчитане. На въпро-
са дали е трудно прилагането на креативни техники: 37% посочват че е 

Приносите на счетоводството в икономическата наука 

 

421 

лесно да се използват техники за креативно счетоводство, а 32% че е труд-
но. На въпроса дали е лесно откриването на прилагани креативни техники: 
38% са неутрални към откриването на креативно счетоводство, 37% заявя-
ват че трудно се открива, а 25% че е лесно се открива във финансовите от-
чети. На въпроса дали техниките на креативно счетоводство,оказват влия-
ние върху финансовото отчитане: 65% посочват че техниките на креатив-
ното счетоводство оказват значително въздействие върху финансовото от-
читане, а само 38% че те нямат въздействие; 21% от анкетираните посоч-
ват,че креативните счетоводни техники имат умерено значимо въздействие 
върху финансовото отчитане. На въпроса дали използването на креативни 
счетоводни техники е добро за финансовото отчитане: 35% считат,че пол-
зването на такива техники е добре; 43% са неутрални, само 23% не са съг-
ласни с това. По отношение на въпроса как компанията може да намали 
прилагането на креативно счетоводство: 45% считат,че намаляването на 
използването на креативно счетоводство може да стане чрез укрепване на 
вътрешния одит; 10% на външните одитори; 29% чрез подобряване на 
счетоводните стандарти; 17% чрез увеличаване на наказанията. Във връзка 
с въпроса коя страна страда от креативното счетоводство: 18% смятат че 
при креативното счетоводство компанията страда; 13% ,че страдат клиен-
тите на компанията; 56%,че страдат инвеститорите, а 14% обществото ка-
то цяло. По отношение на законосъобразност на креативните счетоводни 
техники:  35% смятат че техниките на креативното счетоводство са закон-
ни; 35% са незаконни; 30% са неутрални. 

 
Заключение: 
По своята същност креативното счетоводство е трансформиране на дан-

ните от финансовите отчети до желаните, чрез използване на съществува-
щи счетоводни правила в стандартите и законите. Креативното счетоводс-
тво има много проявления и се реализира чрез различни техники. Креатив-
ността в счетоводството може да приеме различни форми в зависимост от 
целите на съставителите на финансови отчети. Изследването и познаването 
на техниките на креативно счетоводство ще помогне на потребителите на 
финансовите отчети да се ориентират до каква степен финансовите отчети 
са били манипулирани от техните съставители и ще ограничи трансформи-
рането на финансовите данни до желаните. 
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CREATIVE ACCOUNTING TECHNIQUES  
 

Assist. Dr. Iavor Bachev 1 
 
Abstract: The paper attempts to summarize the main creative accounting 

techniques. The views of leading experts in this field are subject of discussion 
and classified. The paper also outlines the results of empirical studies on the of 
auditors’ and accountants’ perception about the techniques and methods of 
creative accounting. 

 
 

                                                           
1 Financial Control Department, UNWE. 
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ЗА СПРАВЕДЛИВАТА СТОЙНОСТ 
 

ас. д-р Ясен Даскалов1 
 
Резюме: Настоящата разработка разглежда определението за спра-

ведлива стойност и метода на нетната настояща стойност, посочени и 
разгледани в МСФО 13 „Оценяване по справедлива стойност“. Акцентира 
се върху декомпозиране на определението и извеждането на основни ха-
рактеристики на справедливата стойност. Въвеждането на глобален 
стандарт оставя еднаквото третиране на справедливата стойност. 

Ключови думи: Справедлива стойност; МСФО 13 „Оценяване по спра-
ведлива стойност“; Нетна настояща стойност. 

JEL: M41 
 
Разразилата се финансова криза от 2008г., предшествана от ипотечната 

криза в САЩ през 2007г., поставя началото на драматични спадове в цени-
те на финансовите инструменти, спад в доверието във финансовите инсти-
туции, невъзможност на същите тези институции да подновят или привле-
кат нови заемни средства, с което да придобият ликвидност. Кое поставя 
началото на тази криза е спорен въпрос и най-вероятно ще се коментира и 
в бъдеще от анализаторите и историците, но факт е че тя продължава да се 
усеща негативно върху отделните икономически субекти (предприятия, 
финансови институции) и икономиките, а следващата криза най-вероятно 
ще нанесе още по-големи щети на финансовите пазари и стабилността на 
предприятията и икономикита 

Целта на представеното изследване е да се разгледа определението за 
справедливата стойност като универсално определение и характеристика 
на метода на нетната настояща стойност в светлината на МСФО 13 „Оце-
няване по справедлива стойност―. 

Във връзка с дефинирането и определянето на справедливата стойност е 
издаден самостоятелен международен стандарт (МСФО 13 „Оценяване по 
справедлива стойност“), който полага основите и подходите в определя-
нето ѝ и изискванията за нейното оповестяване. Стандартът е публикуван 
на 11.12.2012 г. с Регламент 1255/2012 и влиза в сила от първата финансова 
година, започваща на или след 01.01.2013 г. Стандартът е приложим за 
всички случаи, когато се изисква или се позволява оценяване по справед-
лива стойност, с изключение на положенията, описани в параграфи 6 и 7 от 
стандарта. В МСФО 13 справедливата стойност се определя като2: цената, 

                                                           
1 Ас. д-р Ясен Даскалов, катедра „Счетоводство и анализ―, УНСС, iassendaskalov@ 
gmail.com 
2 В официалния превод на български език на МСФО 13 Оценяване по справедлива стой-
ност, публикуван на страницата на Официалния вестник на Европейския съюз, в пар. 9 
определението за справедлива стойност е както следва: цената за продажба на актив или 
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справедлива стойност“), който полага основите и подходите в определя-
нето ѝ и изискванията за нейното оповестяване. Стандартът е публикуван 
на 11.12.2012 г. с Регламент 1255/2012 и влиза в сила от първата финансова 
година, започваща на или след 01.01.2013 г. Стандартът е приложим за 
всички случаи, когато се изисква или се позволява оценяване по справед-
лива стойност, с изключение на положенията, описани в параграфи 6 и 7 от 
стандарта. В МСФО 13 справедливата стойност се определя като2: цената, 

                                                           
1 Ас. д-р Ясен Даскалов, катедра „Счетоводство и анализ―, УНСС, iassendaskalov@ 
gmail.com 
2 В официалния превод на български език на МСФО 13 Оценяване по справедлива стой-
ност, публикуван на страницата на Официалния вестник на Европейския съюз, в пар. 9 
определението за справедлива стойност е както следва: цената за продажба на актив или 

Приносите на счетоводството в икономическата наука 

 

425 

която би била получена при продажба на актив или платена за прехвърля-
нето на пасив в обичайна сделка между пазарни участници в деня на оце-
няването. Справедливата стойност се определя за всеки отделен актив или 
пасив. Това определение замества всички до този момент определения по-
сочени в МСС и МСФО.  

Декомпозиране на определението на отделни части с цел по-подробното 
му разбиране се извършва по следния начин:  

Първата част, която се определя и анализира е свързана с това, че спра-
ведливата стонйост се разглежда като „цена―. Цената представя пресечната 
точка на интересите на купувачите и продавачите. От гледна точка на ку-
пувача, цената представлява количеството пари, които той е склонен да да-
де при придобиването на определено количество от един вид актив. При 
увеличаването на търсеното количество, той ще изисква по-ниска цена, по 
която да купува. Естествено търсеното количество зависи от различни фак-
тори, като доходи, вкусови предпочитания, благосъстояние, цената на тър-
сения актив и не на последно място цената на алтернативни (субститутни) 
активи. Справедливостта като характеристика на справделивата стойност е 
„емоционалният― компонент при вземането на икономическо решение. Без 
него клиентите не могат да вземат решение дали да купят нещо или не. То-
ва са емоции, които предизвикват убедително решение, за това дали пред-
лаганата от продавача цена е приемлива, добра, лоша, правилна или греш-
на (Максуел, 2011). От гледна точка на продавача цената представлява ко-
личеството пари, срещу които той е склонен да се раздели с определено 
количество от един вид актив. Основният набор от фактори, който влияе 
върху предлагането се състои от производствените разходи, цените на ал-
тернативни (субститутни) блага, конкуренция, данъчно облагане и други. 
Тогава, когато интересите на купувача и продавача се срещнат, и между 
тях се осъществи сделка, тогава количеството пари, с размяната на които 
се осъществява прехвърлянето на определено количество от един вид актив 
се превръщат в цена. При определянето на цената трябва да бъдат удовлет-
ворени желанията и очакванията на страните по сделката. До момента на 
постигане на сделка, цената може да се третира като предложение (очаква-
не) за цена, тъй като преди този момент сделката все още не е осъществена. 
Цената може да се определи и като равновесието между търсенето и пред-
лагането на дадения актив. 

Втората част, която се откроява е условието „която би била получена―. 
Условието за получаване на цената (количеството пари за определено ко-
личество от вид актив) е определящо при реализирането на сделката. При 
получаването на цената справделивата стойност представлява същата тази 

                                                                                                                                                         
за прехвърляне на пасив при обичайна сделка между пазарни участници към датата на 
оценяване. За целите на настоящата разработка цитатите от МСФО 13 са авторов превод 
от английския текст на стандарта. 
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цена, активът е прехвърлен, а цената е получена. Неполучаването на цената 
ще доведе до нарушаване на равновесието между интересите на купувача и 
продавача. При това условие от друга страна би могло да се допусне, че 
цената може и да не бъде получена. Оттук следва, че цената (равновесието) 
се определя при договаряне на условията по сделката. Неполучаването на 
цената от страна на продавача, независимо от това, дали е в пълен или час-
тичен размер, ще го принуди впоследствие да обезцени своето вземане с 
негативния ефект, който се очаква де се получи върху очакваните от него 
парични потоци. 

Третата част, към която се насочва вниманието при декомпозирането на 
определението за справделива стойност е моментът на продажбата на ак-
тив или прехвърлянето на пасив. При продажбата на актив, срещу парич-
ните средства, или други активи, които биха се получили, продавачът 
трябва да прехвърли контрола и всички права, получаването на бъдещите 
икономически изгоди и всички възникнали или възникващи задължения 
във връзка с актива (прехвърляне на рисковете и изгодите). Прехвърлянето 
на пасив може се интерпретира и като уреждане на същия този пасив. 
Прехвърлянето на задължение е срещу заплащането на определена цена. 

Следващият момент е свързан с условието за обичайност на сделката – 
„обичайна сделка между пазарни участници―. Условието за обичайност на 
сделката ограничава начина на сключване на сделките, т.е. обичайната 
сделка не трябва да бъде сключвана при форсмажорни обстоятелства (на- 
пример fire sales) или при недостатъчна информираност на страните. Тя 
трябва да се осъществи между страни, които са информирани по отноше-
ние на очакваните ползи и рискове, свързани с нея. Липсата на информа-
ция, която би ощетила някоя от страните, води до необичайност, това може 
да е резултат от измама при осъществяването на сделката. След като бъдат 
информирани, пазарните участници трябва да пожелаят извършването на 
сделката. Те не трябва да бъдат принудени, тъй като принудата не е харак-
терна черта на свободните пазарни отношения. Освобождаване от активи 
на всяка цена (fire sales) би могло да бъде предизвикано от т.нар. токсични 
активи, които са „заразени― и са некачествени и по-скоро ще доведат до 
неизбежни загуби, отколкото до ползи. В този случай продажбата може 
помогне при опита да се „спаси― поне някаква част от стойността на актива 
от една страна, а от друга страна да бъде средство за постигането на опре-
делено регулаторно изискване, каквото е изискването за капиталова адек-
ватност при банките.  

Последният момент, който се разглежда е „в деня на оценяването―. Чрез 
него се задава времево определяне на момента, в който се извършва оценя-
ването. Той е свързан с определянето на момент на оценяването, което пък 
от своя страна задава характеристиката на статичност при определяне на 
справедливата стойност. Оценяването по справедлива стойност в опреде-
лен момент по-скоро може да се свърже както с вярното и честното предс-
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тавяне на финансовото състояние на отчитащото се предприятие, така и с 
максималното доближаване до реалната (истинската) стойност на активите 
или пасивите, представляващи обект на оценяване. 

При така направеното декомпозиране на определението за справедлива 
стойност могат да се изведат няколко основни нейни характеристики: 

- Тя представя пресечната точка на интересите на купувачите и прода-
вачите. Тя представя моментното равновесие на пазара; 

- При нея задължително трябва да има сделка – прехвърляне на актив 
или пасив; 

- Справедливата стойност възниква в условията на свободната конку-
ренция и е резултат от пазарните отношения между купувачите и 
продавачите. Тя следва да отразява пълната информираност на па-
зарните участници и при тази информираност тяхното желание за 
осъществяване на сделката; 

- Справедливата стойност се определя към определен момент. 
Унифицирането на определението за справедлива стойност дава въз-

можност за третирането на същата по един и същи начин във всеки един 
стандарт и случай, за които тя се отнася. Това определя насоката за интер-
претирането ѝ по един и същи начин от пазарните участници. Дефинира се 
една изходна цена, която би била получена при продажбата на актив или 
платена при прехвърлянето на пасив. Също така се определя необходи-
мостта от наличието на обичайност при сключването на сделките.  

При определяне на справедливата стойност се използват различни хипо-
тези, прилагането на които се подчинява на тяхната йерархичност, опреде-
лена в МСФО 13. Йерархията на хипотезите определя три нива, които се 
прилагат приоритетно както следва: 

- Ниво 1 – наблюдаеми хипотези. При това ниво информацията за це-
ните се получава от няколко основни вида пазари: борсови пазари 
/exchange markets/, дилърски пазари /dealer markets/, брокерски паза-
ри /brokered markets/, пазари с пряка връзка между купувачи и про-
давачи /principle-to-principle markets/. Цените, които се използват от 
тези пазари са обявените /котирани/ цени, и те се прилагат без корек-
ции, с изключение на случаите описани в параграф 79 от стандарта. 

- Ниво 2 – наблюдаеми хипотези, различни от тези в ниво 1, които се 
наблюдават директно или индиректно за актива или пасива. Това ни-
во на хипотези се прилага, когато липсват котирани цени на активен 
пазар, или изобщо липсва активен пазар за съответния актив/пасив. 
Основната разлика между първо и второ ниво на йерархия произлиза 
от това, какво се наблюдава. При първо ниво се наблюдават директ-
но цените на оценявания актив/пасив, докато при второ ниво се наб-
людават цените на подобни или идентични активи/пасиви. Прилага-
нето на ниво 2 се извършва, когато не може да бъде приложено ниво 1. 
Други хипотези при прилагането на ниво 2 са лихвени проценти и 
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криви на доходност, предполагаемата /очакваната/ колебливост, кре-
дитни спредове. 

- Ниво 3 – ненаблюдаеми хипотези за даден актив или пасив. Това ни-
во се прилага, когато освен първо, не може да се приложи и второ 
ниво, т.е. липсват наблюдаеми хипотези. Ненаблюдаемите хипотези 
отразяват допусканията, които биха използвали при оценяването на 
актив/пасив. Предприятието развива ненаблюдаемите хипотези, из-
ползвайки най-добрата информация, налична при обстоятелствата 
/условията/, при които се извършва оценяването.  

При прилагането на йерархията на хипотезите възниква въпросът дали и 
доколко може да се влияе върху проявлението на различните хипотези. 
Доколкото са достъпни хипотезите от първо ниво, отчитането по справед-
лива стойност дава много малко място за манипулиране на входящата ин-
формация, тъй като тя се получава от активните пазари. Може да се счете, 
че от тях се получава надеждна и сигурна в това отношение информация. 
При разширяване на източниците на информация към второ ниво, се раз-
ширяват до известна степен и възможностите за въздействие. Най-големи 
възможности за въздействие върху входящата информация при определя-
нето на справедливата стойност се дават при прилагането на хипотезите от 
трето ниво.  

Предприятията използват различни техники на оценяване, които са под-
ходящи, при условията, в които се извършва оценяването, и за които има 
достатъчно информация за измерването на справедливата стойност. При 
определяне на техниките за оценяване се използват следните подходи:  

- Пазарен подход – при този подход се използват цените и свързаната 
с тях информация, създадена при извършването на пазарните тран-
сакции с идентични или сравними активи/пасиви. 

- Подход базиран на разходите – при този подход цената се основава 
на разходите, които пазарен участник/купувач би извършил за при-
добиването на субститутен актив със сравнима полезност, коригира-
ни с разходите за моралното му остаряване. 

- Подход базиран върху доходите – при този подход се извършва 
превръщане на бъдещите суми /парични потоци/ в настояща 
/дисконтирана/ сума. Основа за използването на този подход са те-
кущите пазарни очаквания за тези бъдещи суми. 

Един от основните методи, използвани в теорията и практиката при ос-
тойностяване на активи/пасиви е методът на нетната настояща стойност 
/NPV – net present value/. Този метод свързва всички бъдещи парични по-
тоци /входящи и изходящи/ с момента tk, в който се извършва остойностя-
ването. Чрез дисконтирането на паричните потоци се извършва корекция 
на тяхната бъдеща стойност, нейното осъвременяване. Дисконтирането е 
процес, при който се свързват и се наблюдават влиянията на три фактора – 
паричните потоци /входящи и изходящи/, които ще бъдат генерирани във 
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криви на доходност, предполагаемата /очакваната/ колебливост, кре-
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връзка с притежаването на оценявания актив/пасив, времевия /инвести-
ционен/ хоризонт, през който ще съществува обектът на оценяване, дис-
контов процент, който представлява инструментът за привеждането на 
бъдещите стойности в сегашни и връщането на бъдещия момент в настоя-
щето. От вида на входящите параметри, използвани в метода могат да се 
изведат няколко характеристики: 

- NPV има количествен характер. При този метод се използват парич-
ните потоци, които от своя страна представят номиналното парично 
/в количествено изражение/ представяне на изследвания актив/пасив. 
Тук се извършва съпоставка между изходящите и входящите средст-
ва, необходими за притежаването, експлоатацията и реализирането 
на обекта на оценяване.  

- NPV има времево определящ характер. Тази характеристика се свър-
зва с времевия /инвестиционен/ хоризонт за съществуването на обек-
та. При активите този времеви хоризонт може да се свърже с иконо-
мически полезния живот, през който се черпят изгодите от неговото 
притежаване. При пасивите времевият хоризонт може да се обвърже 
с времето, през което те представляват част от капитала на предпри-
ятието /собствен или привлечен/ в процеса на снабдяване с ресурс за 
осъществяване на инвестиционната дейност. Обикновено снабдява-
нето с ресурси се извършва в началото на инвестиционния хоризонт, 
но с развитието на стопанскоправните отношения между отделните 
участници този процес може да бъде разпределен напред във време-
то. Това представлява „първата фаза на възпроизводствения процес. 
Фазата на снабдяване или инвестиране като част от общия кръго-
оборот на средствата … е начало на всяка дейност, независимо от 
нейните особености.― (Динев, Златарева, 2012, с.248) 

- NPV има качествено определящ характер. Тази характеристика до-
някъде може да се сметне, че е резултатна предвид едновременното 
проявление на първите две характеристики. Тук се анализира ефек-
тът от взаимосвързаността и съпоставимостта между паричните по-
тоци през времето, в което се проявяват /очакват/. Ефективността 
може условно да се раздели на номинална и относителна. При номи-
налната ефективност анализът се насочва към това дали стойността 
на NPV е положителна или отрицателна величина. Положителната 
величина се свързва с ефективността, а отрицателната с неефектив-
ността. Относителната ефективност е свързана със съпоставянето на 
резултата от изследвания /оценявания/ обект и сравними /конку-
рентни/ алтернативи. Когато стойността на NPV на оценявания обект 
е по-висока от тази на сравнима алтернатива, тогава може да се го-
вори за относителна ефективност, обратното се получава при NPV е 
по-ниска, в този случай може да се говори за относителна неефек-
тивност. 
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Основен проблем при прилагането на NPV метода е определянето на 
размера на дисконтовия процент. Това не е обект на разглеждане в счето-
водната теория, но като пример за такъв може да се приложи претеглен 
процент от различни алтернативи. 

Прилагането на отчитането по справедлива се свързва с непрекъснатото 
признаване на приходи и разходи от промените в курсовете на финансови-
те активи/пасиви. Когато пазарните цени се използват при определянето на 
справедливата стонйост тогава възниква процесът на „маркиране към паза-
ра― /mark-to-market accounting/. Маркирането към пазара от своя страна 
осъвременява стойностите на активите и пасивите, като по този начин те се 
отчитат по тяхната реализируема цена към момента на оценката. От друга 
страна в условията на финансова криза, когато цените падат, това води до 
намаляване стойността на портфейлите и генерирането на големи загуби. 
Маркирането към пазара има превантивна функция, тъй като първо при не-
го последователното маркиране отразява непрекъснато измененията в це-
ните на пазара, които пък от своя страна инкорпорират в себе си инвести-
торските очаквания, настроения и наличието на информация, която да пре-
дизвика понататъшно изменение. По този начин в стойността на маркира-
ните към пазара активи/пасиви се отразяват и негативните пазарни сигна-
ли, колкото и слаби да изглеждат някои от тях на пръв поглед. На второ 
място тук се използват цени от активни пазари, при което се намалява сво-
бодата на действие при определянето и манипулиране на параметрите, не-
обходими за измерването на справедливата стойност. Тук се гарантира 
максимална обективност и прозрачност. Ограничава се използването на 
сложни неразбираеми и дори спорни модели за определяне на стойността, 
чрез които се води до заблуда на инвеститорите, а оттук и до съмнения по 
отношение на качеството на активите/пасивите. 

В заключение може да се спомене, че отчитането по справедлива 
стоxност е обект на нападки по отношение на това дали и колко допринася 
за засилването на ефекта от финансовите кризи, тъй като то отразява изк-
лючителните спадове в цените по време на рецесия, но от друга страна от-
разява и големите повишавания в курсовете на финансовите инструменти, 
които водят до образуването на „балони― и по този начин в крайна сметка 
се оказва, че зад цените няма стойност. Последователността при отчитане-
то по СС и по-точно маркирането към пазара би могло да смекчи негатив-
ното въздействие от спада в цените, тоест да го разпредели във времето, и 
по този начин да даде възможност на финансовите институции, и особено 
на банките да извършат промени в политиките си по набиране и инвести-
ране на средства, така че да останат ликвидни и капиталово адекватни. 
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Summary: This paper is addressed to the definition of fair value and the net 

present value method set out in IFRS 13 Fair Value Measurement. The emphasis 
is placed on decomposing the definition of fair value and deriving its key 
features. The introduction of a global standard leaves an equal treatment for 
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ЗА ПРИЧИНИТЕ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО  
НА НАДЗОР ВЪРХУ ОДИТОРСКАТА 
ПРОФЕСИЯ И МОДИФИКАЦИИТЕ В ОДИТА 

 
д-р Дияна Банкова1 

 
Резюме: През годините се наблюдават редица счетоводни измами и 

злоупотребн на транснационално ниво. Това твърдение се доказва с фа-
литите на много компании. Поради тези причини потребността от фи-
нансов одит става все по-значима. Само, че заобикалянето на стандар-
тите и асиметричната информация във финансовите отчети е сериозен 
проблем. Затова от държавното управление се налагат нови механизми 
за решаване на тези проблеми. Поради този факт възниква и надзорът 
над одиторската професия, който да служи за подобряването на финан-
совата отчетност в полза на обществото. Модификациите в одита през 
последните години се насочват към превенцията от измами и престъпле-
ния. В тази връзка в някои страни се използва т. нар. „forensic audit“ и 
„криминален одит“. 

Ключови думи: контрол; финансов одит; измами; надзор; престъпления 
JEL класицификация: F5, F52, F38, H83, M42 
 
Увод 
За реализацията на една финансова измама е немислимо да бъде осъ-

ществена без участието на счетоводител или лице, което е детайлно запоз-
нато с финансовата информация на едно дружество. С дигитализирането на 
счетоводната документация се появяват нови рискове за нарушения. Чрез 
киберпрестъпленията се създават много по-тежки икономически престъп-
ления на транснационално ниво свързани с: изпирането на пари, финанси-
рането на трафик и тероризъм. 

 
Дискусия на релевантната литература  
Счетоводните измами са трудни за разкритие поради широкото си раз-

нообразие и спецификите в зависимост от типа индустрия, която се осче-
товодява. В началото на XX век започва модернизацията в счетоводството, 
като счетоводните баланси започват да придобиват нов облик. Този процес 
започва със стандартизацията в счетоводството през 1933 година в Съе-
динените американски щати (САЩ). 

Поради слабостите в счетоводната политика са извършени значителни 
изследвания в областта на контрола. Най-същественото разграничение на 
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терминологичните понятия е извършено от проф. д. ик. н. Михаил Динев. 
Спрямо неговия труд (2016, с. 15) „одит и контрол не са едно и също нещо, 
че въпреки буквалния превод от английски език на понятието „одит― той 
по същество не е ревизия―. В тази връзка е важно да се прави разграниче-
ние и да се отбележи, че надзорът е трето нещо. 

За да се повиши качеството на информацията във финансовите отчети е 
от фундаментално значение да бъде извършван надзор над одиторската 
професия. По този начин информацията в годишните финансови отчети ще 
бъде: достоверна, вярна и честна. Генералната причина за законодателни 
промени в областта на надзора и контрола се свърза с поредицата от фали-
ти на компании – Еnron, WorldCom и други, поради употребата на асимет-
рична информация и другите предикатни престъпления. Макар и от 2003 
година в САЩ да се въвежда чрез Sarbanes Oxley Act (закон регулиращ фи-
нансовата устойчивост на политиката в щатите), това не е гаранция за ста-
билността на икономиката. 

Този проблем може да се характеризира, като глобален. Например, „ако 
една компания е международна, тя е изправена пред по-голям натиск да 
разкрие повече информация― Georgieva (2019: p.3). Актуален пример за 
влошена финансова-счетоводна политика е фалита на британската компа-
ния „Thomas Cook“. Пренасящия се ефект на доминото, като верижен про-
цес и в другите държави е на лице поради неефективния и неефикасния 
осъществяващи надзор и контрол от публичните органи на управление. 

Важно е да се обърне внимание и на дигитализацията на финансово-
счетоводните документи. От една страна чрез тази иновация обемът от ра-
бота се минимизира и улеснява, но от друга страна това крие и други рис-
кове за манипулация на информацията в тях. За това е важно да бъдат 
предприети своевременни действия свързани с противодействието на ди-
гиталните измами и киберпрестъпленията в тази област. 

Друга пречка, на която трябва да се обърне необходимото внимание от 
страна на органите на държавно управление е сривът на Търговския регис-
тър. По-конкретно „въпросният регистър, поддържан от Агенцията по 
вписванията― Михов (2018: с.71) нанесе значителни вреди поради липсата 
на достъп до информация.  Дигитализирането на документите крие и още 
рискове за счетоводната и одиторската професия. 

В тази връзка чрез модернизацията и дигитализацията „през последните 
няколко години се разпространи приложението на т.нар. „криптовалути―, 
които се наричат още дигитални (виртуални) валути― Вейсел ( 2018:  
с. 131). С неясния си произход и прикритие на собственика, могат да бъдат 
извършени много престъпления. Освен това се срещат и слабости при тях-
ното осчетоводяване. Често пъти биват финансирани престъпни организа-
ции за: изпиране на пари, финансиране на трафик и тероризъм. 

Съответно счетоводната и одиторската професия е необходимо да бъда 
още по-внимателна по отношение на финансирането на престъпления. 
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Одиторската общност и някои автори са на мнение, че „вменяването на от-
говорности на регистрираните одитори за предприемане на мерки срещу 
изпирането на пари и финансирането на тероризма е спорно― Филипова-
Сланчева (2018: с. 208). 

Според експертите в областта на криминалистиката, терминът „изпира-
не на пари― представлява: „престъпна дейност, представляваща процес от 
взаимно обусловени фази – депозиране, разслояване и интегриране на 
имуществени стойности, с цел прикриване на неправомерния им произход 
и използването им в легалната икономика― Янев ( 2011: с. 22). 

Точно тук се проявява преплитането между функциите и компетенциите 
в различни направления – счетоводство, финансов одит, право, кримина-
листика. Така се поражда и потребността от нов тип дейности свързани с 
противодействието на измамите и престъпленията. Затова ще бъдат предс-
тавени начини за установяване на престъпления във финансовите отчети. 

 
Обяснение на методологията 
Асоциацията на сертифицираните проверители на измами (Association 

of Certified Fraud Examiners, „ACFE“) в САЩ представя обобщени данни 
относно извършваните измами през 2018 година. Проучването разкрива 
многобройни схеми в различни сектори. Основен фрагмент от изследване-
то са измамите свързани с финансови отчети. 

Използване на данните и източници 
За целите на настоящото кратко изследване фокусът попада върху на-

чините за разкритие на измамите с финансови отчети. „Известно е, че 
по различни причини във финансовите отчети се откриват неточности и 
несъответствия― Станева (2018: с. 33), които се извършват с пряк умисъл. 
Според доклада на ACFE злоупотребите с финансови отчети се свързват 
със: създаването на фалшиви документи, нанасяне на промени върху вече 
съществуващ документ, изтриване или унищожаване на документи. 

Актът на извършване на измама включва не само извършването на са-
мата схема, но също така и дигитализирането за прикриване им. Най-често 
се създават: фалшиви подкрепящи документи, корекции по самите доку-
менти в електронните софтуери, фалшиви трансакции в счетоводната сис-
тема, променен електронен документ или файл, унищожен физически до-
кумент, създаване на фалшив електронен документ или файл. За да се пре-
дотвратят измамите свързани с финансовите отчети е необходимо да бъдат 
представени начините, по които могат да се разкрият този тип нарушения. 
На таблицата по-долу са предоставени данни в тази връзка. 

 
Описание на резултатите от изследването 
На Таблица 1 ще бъдат представени начини за разкриване на измами и 

процентното им съотношение на база разкритие. Чрез информация от тези 
дейности членовете на асоциацията успяват да открият измамите. Важно е 
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да се обърне внимание и да бъдат предприети действия от страна на: 
оперативните служители, правителството, счетоводителите, финансовите 
одитори, мениджърите и собствениците на предприятия. 

Таблица 1. Начини за разкриване на измами във финансовите отчети 

Вид % 
Подкуп 40% 
Вътрешен одит 15% 
Преглед от ръководството 13% 
Случайно 7% 
Други 6% 
Равнение на сметка 5% 
Преглед на документи 4% 
Външен одит 4% 
Мониторинг 3% 
Уведомяване от орган на реда 2% 
ИТ контроли 1% 

Източник: Report to the Nations, 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse, 
ACFE. p.17 

 
От приоритетно значение е да бъдат прилагат нови методи и подходи 

във връзка с противодействието на финансово-счетоводните измами. В ня-
кои страни се извършват и други видове одити за разкриване на престъп-
ления. Например „forensic audit“ и „криминален одит―. Те например из-
вършват процедури и проверки на изброените дейности в таблицата. 

Често пъти биват асоциирани със съдебно-счетовдните експертизи. Са-
мо, че това са различен тип дейности. И двата вида одити служат за проти-
водействие на престъпленията. Различават се, че „forensic audit― се извър-
шва от частни компании, а криминалният одит от публични органи или 
неправителствен и организации в защита на интересите на обществото. 

 
Заключение 
С течение на времето криминалните прояви в счетоводната професия се 

модифицират. Макар и с въвеждането на одит и на надзор над тази профе-
сия, все още са налични значителни слабости н контролите. Чрез дигитали-
зирането на документацията се откриват допълнителни рискове за прес-
тъпления. Затова е от фундаментално значение да се предприемат алтерна-
тивни мерки във връзка с противодействието на финансово-счетоводните 
измами. Например, чрез forensic audit и криминален одит. 
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THE REASONS BEHIND THE OVERSIGHT OF THE AUDIT 
PROFESSION AND THE MODIFICATIONS IN AUDIT  

 
Dr. Diyana Bankova1 

 
Abstract: Over the years, there have been a number of accounting frauds and 

abuses at the transnational level. This statement is proven by the bankruptcies of 
many companies. For this reason, the need for financial audit is becoming 
increasingly important. Only that bypassing the standards and asymmetric 
information in the financial statements is a serious problem. Therefore, new 
mechanisms are needed by the government to address these issues. Because of 
this, the oversight of the audit profession arises to serve the public interests. 
Audit modifications in recent years have focused on fraud and crime prevention. 
In this regard, the so-called „forensic audit“ and „criminal audit“ are used in 
some countries. 

 
Keywords: control; financial audit; frauds; oversight; crimes 
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this, the oversight of the audit profession arises to serve the public interests. 
Audit modifications in recent years have focused on fraud and crime prevention. 
In this regard, the so-called „forensic audit“ and „criminal audit“ are used in 
some countries. 

 
Keywords: control; financial audit; frauds; oversight; crimes 
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БИЗНЕС МОДЕЛЪТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КАТО 
ЕЛЕМЕНТ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 

 
д-р Кирил Башикаров1 

 
Резюме: Общото разбиране за бизнес модела е свързано с процеса на 

създаване на стойност и с начина, по който предприятието генерира па-
рични средства. Виждането за включването на информация за бизнес мо-
дела във финансовите отчети не е еднозначно. От една страна се счита, 
че в резултат на неговото прилагане може да се нарушат някои качест-
вени характеристики на финансовата информация – достоверно предс-
тавяне и сравнимост на информацията. От друга страна, информацията 
за бизнес модела на предприятието оказва съществена роля в процеса на 
вземане на икономически обосновани решения от нейните потребители. В 
докладът се защитава тезата, че подходът за определяне на бизнес моде-
ла и неговото представяне във финансовите отчети може да улесни из-
бора на счетоводна политика на предприятието. 

Ключови думи: бизнес модел, финансови отчети, счетоводна политика. 
JEL: М41 
 
Увод 
В специализираната литература няма единно схващане за дефинирането 

на термина „бизнес модел― на предприятието. При дефинирането на бизнес 
модела на предприятието преди всичко следва да се изходи от това какво 
разбиране имат за него съставители и потребители на финансовите отчети. 
Следователно в контекста на целите на финансовото отчитане е важно да 
се оцени и разбере как предприятието генерира парични средства и как 
поддържа изискуемата от инвеститори норма на възвръщаемост на средст-
вата, които са инвестирани в предприятието. Във връзка с това общото ни 
разбиране за бизнес модела е свързано с процеса на създаване на стойност 
и с начина, по който предприятието генерира парични средства. 

В докладът се защитава тезата, че подходът за определяне на бизнес мо-
дела и неговото представяне във финансовите отчети може да улесни избо-
ра на счетоводна политика на предприятието. 

 
Характерни особености на бизнес модела на предприятието 
За определянето на бизнес модела на предприятието могат да се изведат 

определени негови характерни особености, които са общи за повечето 
предприятия. Такива характеристики могат да се откроят в отговор на 
следните въпроси: 

                                                           
1 Катедра „Счетоводство и анализ―, Финансово-счетоводен факултет, УНСС, София,  
e-mail: k.bashikarov@abv.bg 
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 Кои са бизнес дейностите на предприятието? 
 Как предприятието генерира парични средства и създава стойност? 
 По какъв начин предприятието управлява своите активи? 
 Кои са клиентите на предприятието и какви са техните потребности 

от продуктите или услугите на предприятието? 
Счита се, че типът на предприятието се определя на базата на дейности-

те, които извършва, с оглед създаването на определени стоки или услуги. 
Например типични дейности за едно предприятие от фармацевтичната 
промишленост могат да бъдат: извършване на определени изследвания за 
нови лекарства; новооткритите лекарства следва да преминат през оп-
ределени клинични изследвания с цел получаване на разрешение от съот-
ветните регулатори; производствени и маркетингови дейности с цел про-
дажба на новите лекарства на клиентите и други. Ето защо може да се 
твърди, че бизнес дейностите са „сърцевината― на всеки бизнес и опреде-
лят неговата основа.  

Целта на всеки бизнес, респективно на всяко предприятие, е да създаде 
печалба и оттам да осигури стойност на неговите собственици1. Създаване-
то на стойност може да се разглежда в краткосрочен план като реализиране 
на печалба с цел реинвестиране или изплащане на дивиденти и в дългосро-
чен за увеличаване на стойността на предприятието. От своя страна неслу-
чайно в научните среди паричните потоци се определят като кръвоносна 
система за предприятието (Златарева, 2010, с. 165). В допълнение може да 
се посочи, че способността да се генерират парични потоци е една от най-
важните характеристики на бизнес модела на предприятието. Като аргу-
мент за последното твърдение е фактът, че чрез паричните потоци се прави 
връзка между входящите ресурси и реализираните изходни резултати. 
Обичайно се говори за печеливша инвестиция при постигане на възвръща-
емост, която превишава цената на инвестирания капитал.  

Управлението на активите на предприятието също е неразривно свърза-
но с бизнес модела. Например управлението на материалните запаси е 
важно с цел оптимизацията на оперативните резултати от дейността. За ед-
но производствено предприятие е изключително важно какви материали 
ще използва, източниците за тяхната доставка от гледна точка на цени, ка-
чество, време за доставка и плащане, как ще съхранява необходимите ма-
териали с оглед наличие на възможности за поддържане на оптимално рав-

                                                           
1 Увеличаване на стойността на предприятието за неговите собственици може да се 
обясни с избора между потребление и инвестиции в рамките на икономическата теория. 
Капиталът на всяко предприятие се формира на базата на вложенията на неговите собс-
твеници, което представлява вид финансова инвестиция. Избирайки да инвестират свои-
те средства в предприятието, собствениците се отказват от сегашното потребление на 
тези средства срещу очакван бъдещ ефект. Икономически обосновано е този избор да е 
направен с оглед реализиране на очаквана бъдеща стойност, която да е по-висока от 
първоначално инвестираната. (Ненков, 2008, с. 14.) 
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нище на складови запаси – помещения и персонал, договорни отношения и 
други.  

Видът на предлаганите продукти или услуги от предприятието също оп-
ределя неговия бизнес модел. Обикновено в основата на продуктовата по-
литика на предприятието стоят клиентите и техните потребности. Напри-
мер мобилните оператори разработват своята продуктова и маркетингова 
политика съобразно специфичните потребности на своите клиенти. 

За определяне на същностните страни на бизнес модела на предприяти-
ето следва да се вземе предвид и значението на риска. Счита се, че излага-
нето на риск е в основата на процеса на създаване на стойност като аспект 
на бизнес модела на предприятието. От друга страна, рискът съществува 
обективно и предприятията имат склонност да рискуват не заради самия 
риск, а с цел реализиране на някакъв вид допълнителна доходност. Напри-
мер кредитните институции са изложени на кредитен риск, свързан с пре-
доставянето на заеми на кредитополучатели, като презумпцията е, че зае-
мът ще бъде погасен заедно с разумна компенсация под формата на лихва. 
Затова може да се приеме, че изложеността на предприятието към риск е 
неразделна част от процеса на създаване на стойност и оттам – присъща 
характеристика на бизнес модела на предприятието. 

 
Приложение на концепцията за бизнес модела на предприятието в 

счетоводните стандарти 
Като аргументи за значението на концепцията за бизнес модела на 

предприятието можем да посочим резултатите от публикувания бюлетин 
относно ролята на бизнес модела във финансовата отчетност от Европейс-
ката консултативна група за финансова отчетност и националните счето-
водни регулаторни органи на Франция, Германия, Италия и Великобрита-
ния (EFRAG, 2013). В този документ авторите споделят виждането, че Съ-
ветът по международни счетоводни стандарти е отдал значение на тази 
концепция още на по-ранен етап и тя е залегнала в много от счетоводните 
стандарти.  

Например в МСС 40 Инвестиционни имоти се съдържат изисквания за 
това кога даден недвижим имот се третира като имот, използван от собст-
веника в стопанската дейност на предприятието, и кога се използва като 
средство за инвестиция и очакване на доход. Особеното е, че инвестицион-
ните имоти генерират парични потоци независимо от другите активи на 
предприятието за разлика от паричните потоци в резултат от производст-
вото на стоки или оказването на услуги, за които се използват не само имо-
тите, но и други активи на предприятието. Следователно МСС 40 определя 
две (или дори три) различни предназначения на имотите. Счита се, че тези 
различни употреби могат да се разглеждат като различни бизнес модели. 
От своя страна в зависимост от употребата на имота се прилагат и различ-
ни модели за последващо оценяване. Според МСС 40 предприятието има 
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право на избор за модел на последващо оценяване на инвестиционните 
имоти – допустими са два модела: модел на справедливата стойност и мо-
дел на цената на придобиване. Тези различни видове счетоводно третиране 
на инвестиционните имоти и имотите, използвани в дейността на предпри-
ятието, се считат за релевантни с оглед различните начини на употреба на 
тези активи и различните видове дейности с тях. Следователно различният 
бизнес модел определя и различното счетоводно третиране на тези обекти. 

Идеята за водещата роля на концепцията за следване и отразяване във 
финансовите отчети на бизнес модела на предприятието е залегнала и в 
МСФО 8 Оперативни сегменти. В стандарта е залегнал т.нар. „управленс-
ки подход― при определянето на оперативните сегменти с оглед осигурява-
не на информация за резултатите от дейността от гледна точка на управле-
нието на предприятието. Обикновено предприятието разполага с повече от 
един сегмент на отчитане. Счита се, че когато дейността на предприятието 
включва повече от един бизнес модел, то по всяка вероятност тези бизнес 
модели са отразени и в различните оперативни сегменти. 

Друг пример за приложение на концепцията за бизнес модела на предп-
риятието могат да бъдат изискванията на МСС Материални запаси. Стан-
дартът изисква материалните запаси да се оценяват по по-ниската от цена-
та на придобиване/себестойността и нетната реализируема стойност. Като 
изключение от това общо изискване в стандарта се посочва, че материал-
ните запаси на стоковите брокери търговци следва да се оценяват по спра-
ведливата им стойност, намалена с разходите за продажба. Аргумент за то-
ва е именно бизнес моделът, характерен за този тип брокери търговци. Те 
придобиват стоките главно с цел продажба в кратък период и за получава-
не на печалба от колебанията в цената или брокерско-търговския марж. 
Следователно това е типичен пример как бизнес моделът предопределя 
счетоводното третиране на съответния обект на отчитане. 

На база на представените постановки от счетоводните стандарти за трети-
рането на бизнес модела на предприятието може да се заключи, че концепци-
ята за бизнес модела е водеща при отчитането на много счетоводни обекти. 

 
Роля на бизнес модела във финансовото отчитане на предприятието 
Смята се, че предоставянето на информация във финансовите отчети за 

бизнес модела на предприятието е в съответствие с целите на финансовото 
отчитане. Произлиза се от потребностите на потребителите на финансова 
информация, които се интересуват от потенциала на предприятието за по-
лучаване на бъдещи парични потоци. За да се потвърди значението на ин-
формацията за бизнес модела на предприятието,  трябва да се намери отго-
вор на следните въпроси (EFRAG, 2013): 

 Дали финансовото отчитане, базирано на бизнес модела на предпри-
ятието, осигурява на потребителите уместна информация? 
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риятието могат да бъдат изискванията на МСС Материални запаси. Стан-
дартът изисква материалните запаси да се оценяват по по-ниската от цена-
та на придобиване/себестойността и нетната реализируема стойност. Като 
изключение от това общо изискване в стандарта се посочва, че материал-
ните запаси на стоковите брокери търговци следва да се оценяват по спра-
ведливата им стойност, намалена с разходите за продажба. Аргумент за то-
ва е именно бизнес моделът, характерен за този тип брокери търговци. Те 
придобиват стоките главно с цел продажба в кратък период и за получава-
не на печалба от колебанията в цената или брокерско-търговския марж. 
Следователно това е типичен пример как бизнес моделът предопределя 
счетоводното третиране на съответния обект на отчитане. 

На база на представените постановки от счетоводните стандарти за трети-
рането на бизнес модела на предприятието може да се заключи, че концепци-
ята за бизнес модела е водеща при отчитането на много счетоводни обекти. 

 
Роля на бизнес модела във финансовото отчитане на предприятието 
Смята се, че предоставянето на информация във финансовите отчети за 

бизнес модела на предприятието е в съответствие с целите на финансовото 
отчитане. Произлиза се от потребностите на потребителите на финансова 
информация, които се интересуват от потенциала на предприятието за по-
лучаване на бъдещи парични потоци. За да се потвърди значението на ин-
формацията за бизнес модела на предприятието,  трябва да се намери отго-
вор на следните въпроси (EFRAG, 2013): 

 Дали финансовото отчитане, базирано на бизнес модела на предпри-
ятието, осигурява на потребителите уместна информация? 
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 Дали финансовото отчитане, базирано на бизнес модела на предпри-
ятието, представя достоверно дейността на предприятието? 

 Дали финансовото отчитане, базирано на бизнес модела на предприяти-
ето, може да осигури сравнима (съпоставима) информация за потребителите? 

 Дали финансовото отчитане, базирано на бизнес модела на предпри-
ятието, предоставя разбираема информация за потребителите? 

Една от най-важните характеристики на уместната финансова информа-
ция е нейната прогностична значимост, тоест дали може да бъде използва-
на от потребителите за прогнозиране на бъдещите резултати от дейността 
на предприятието. Затова, преди да оценят финансовото състояние и ре-
зултатите от дейността, инвеститорите следва да придобият разбиране за 
бизнес модела на предприятието (EFRAG, 2013). Изборът на предприятие, 
в което да се инвестира, предполага задълбочено изследване на тенденции-
те и закономерностите в неговата дейност. Затова може да се твърди, че 
информация, която се базира на бизнес модела на предприятието, е умест-
на и значима за потребителите на финансовите отчети с оглед вземането на 
по-разумни и аргументирани икономически решения. 

При разглеждане на въпроса за прилагането на концепцията за бизнес 
модела във финансовите отчети и как това се отразява на достоверното 
представяне, са се оформили две виждания. От една страна, се смята, че 
представянето на информация за бизнес модела може да доведе до тенден-
циозно и пристрастно описание на дейността на предприятието, което от 
своя страна да наруши изискването за неутрално представяне на информа-
цията във финансовите отчети. Според привържениците на това виждане 
финансовите отчети следва да предоставят предимно информация за ико-
номическите ресурси на предприятието и претенциите срещу предприятие-
то, защото тази информация може да помогне на потребителите по-
обективно и неутрално да оценят бъдещите парични потоци и как те ще 
бъдат разпределени между страните с претенции срещу предприятието. От 
друга страна, има и такива автори, които подкрепят идеята за включването 
на информация за бизнес модела, като смятат, че това ще доведе до по-
точно представяне на икономическите явления. Освен това според тях, ко-
гато информацията във финансовия отчет не е съобразена с бизнес модела 
на предприятието, тя не може да се третира като вярна и честна за предп-
риятието, а по-скоро е валидна за друга икономическа реалност или друго 
предприятие (EFRAG, 2013). Счита се, че включването на информация за 
бизнес модела във финансовите отчети ще осигури достоверно представя-
не, като по този начин ще се отговори и на изискването за предпазливост 
като аспект на неутралната информация. Когато във финансовите отчети 
липсва или е представена некоректно информацията за бизнес модела на 
предприятието, това може да доведе до неправилно счетоводно третиране 
на определени обекти на отчитане, в резултат от което някои активи и при-
ходи ще бъдат надценени, а пасиви и разходи – подценени. От своя страна 
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нарушаването на изискването за упражняване на предпазливост при предс-
тавянето на информацията ще доведе и до недостоверно представяне. 

Другият дискусионен въпрос е доколко информацията, която се предс-
тавя за бизнес модела, осигурява сравнимост (съпоставимост) за потреби-
телите на финансови отчети. Сравнимостта е качествена характеристика, 
която повишава полезността на информацията във финансовите отчети, ка-
то потребителите могат да идентифицират и разберат по-добре приликите 
и разликите между различни обекти на отчитане. Тези, които се противо-
поставят на концепцията за бизнес модела, смятат, че желаното ниво на 
сравнимост може бъде постигнато, когато икономическите ползи от ресур-
сите на предприятието бъдат представени във финансовия отчет независи-
мо от предприятието, тоест все едно не са притежавани от него. От друга 
страна, поддръжниците на концепцията за бизнес модела възприемат кри-
тиките по отношение на сравнимостта като подход, който е по-скоро насо-
чен към постигане на еднообразие в отчитането, отколкото на сравнимост. 
Още повече, че в Концептуалната рамка за финансово отчитане е изрично 
подчертано, че съпоставимостта не означава еднообразност. Затова пренеб-
регването на ефектите на бизнес модела според тях е подвеждащо и може да 
обърка очакванията на инвеститорите за получаване на икономически ползи 
на базата на представената финансова информация, когато те имат наблюде-
ния и доказателства, че бизнес моделът на предприятието е различен. 

Смята се, че включването на информация за бизнес модела на предпри-
ятието във финансовите отчети ще доведе до подобряване на сравнимостта 
между различните предприятия, защото по този начин потребителите ще 
могат да сравняват представянето и ефективността им на база реална пре-
ценка за начина на генериране на приходи. Във връзка с това е удачно да се 
разгледат ефектите от въвеждането на модела на „актив с право на ползва-
не― при отчитането на всички лизингови договори при лизингополучатели-
те независимо дали са оперативен, или финансов лизинг. Моделът е част от 
новите изисквания за отчитане на лизингови договори съгласно МСФО 16 
Лизинг1. Стандартът премахва разграничаването на лизинговите договори 
на оперативен и финансов лизинг във финансовите отчети на лизингополу-
чателите и въвежда модела на актива с право на ползване при признаване-
то на почти всички лизингови договори. В условията на новия МСФО 16 
лизингополучателите следва да признаят в отчета за финансовото състоя-
ние актив с право на ползване (правото да се използва основният актив, 
който е предмет на лизинговия договор) за срока на лизинговия договор и 
пасив по лизинга (задължението за изплащане на лизинговите вноски съг-
ласно лизинговия договор). С въвеждането на този подход стандартизира-

                                                           
1 МСФО 16 Лизинг е приет за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2017/1986 от 
31.10.2017 г. Стандартът заменя МСС 17 Лизинг, като датата му на влизане в сила е 
01.01.2019 г. 
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нарушаването на изискването за упражняване на предпазливост при предс-
тавянето на информацията ще доведе и до недостоверно представяне. 

Другият дискусионен въпрос е доколко информацията, която се предс-
тавя за бизнес модела, осигурява сравнимост (съпоставимост) за потреби-
телите на финансови отчети. Сравнимостта е качествена характеристика, 
която повишава полезността на информацията във финансовите отчети, ка-
то потребителите могат да идентифицират и разберат по-добре приликите 
и разликите между различни обекти на отчитане. Тези, които се противо-
поставят на концепцията за бизнес модела, смятат, че желаното ниво на 
сравнимост може бъде постигнато, когато икономическите ползи от ресур-
сите на предприятието бъдат представени във финансовия отчет независи-
мо от предприятието, тоест все едно не са притежавани от него. От друга 
страна, поддръжниците на концепцията за бизнес модела възприемат кри-
тиките по отношение на сравнимостта като подход, който е по-скоро насо-
чен към постигане на еднообразие в отчитането, отколкото на сравнимост. 
Още повече, че в Концептуалната рамка за финансово отчитане е изрично 
подчертано, че съпоставимостта не означава еднообразност. Затова пренеб-
регването на ефектите на бизнес модела според тях е подвеждащо и може да 
обърка очакванията на инвеститорите за получаване на икономически ползи 
на базата на представената финансова информация, когато те имат наблюде-
ния и доказателства, че бизнес моделът на предприятието е различен. 

Смята се, че включването на информация за бизнес модела на предпри-
ятието във финансовите отчети ще доведе до подобряване на сравнимостта 
между различните предприятия, защото по този начин потребителите ще 
могат да сравняват представянето и ефективността им на база реална пре-
ценка за начина на генериране на приходи. Във връзка с това е удачно да се 
разгледат ефектите от въвеждането на модела на „актив с право на ползва-
не― при отчитането на всички лизингови договори при лизингополучатели-
те независимо дали са оперативен, или финансов лизинг. Моделът е част от 
новите изисквания за отчитане на лизингови договори съгласно МСФО 16 
Лизинг1. Стандартът премахва разграничаването на лизинговите договори 
на оперативен и финансов лизинг във финансовите отчети на лизингополу-
чателите и въвежда модела на актива с право на ползване при признаване-
то на почти всички лизингови договори. В условията на новия МСФО 16 
лизингополучателите следва да признаят в отчета за финансовото състоя-
ние актив с право на ползване (правото да се използва основният актив, 
който е предмет на лизинговия договор) за срока на лизинговия договор и 
пасив по лизинга (задължението за изплащане на лизинговите вноски съг-
ласно лизинговия договор). С въвеждането на този подход стандартизира-

                                                           
1 МСФО 16 Лизинг е приет за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2017/1986 от 
31.10.2017 г. Стандартът заменя МСС 17 Лизинг, като датата му на влизане в сила е 
01.01.2019 г. 
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щият орган се стреми да преодолее недостатъците на смесения подход на 
отчитане на лизинговите договори. За главен негов недостатък се определя 
липсата на ясно разграничение между оперативен и финансов лизинг, кое-
то позволява едни и същи по икономическия си характер сделки да бъдат 
отчитани по различен начин, а това е в разрез с изискването за сравнимост 
на информацията във финансовите отчети (Брезоева, 2011, с. 3). Независи-
мо от преодоляване на посочените недостатъци се счита, че с въвеждането 
на новия подход се пренебрегват икономическите характеристики на двата 
типа лизинг – оперативен и финансов. Единият (оперативният) има за цел 
осигуряване на право за временно ползване на определени активи, докато 
другият (финансовият) по-скоро има характер на финансираща сделка за 
придобиване на активи. Следователно двата типа лизинг могат да се разг-
леждат като различни бизнес модели, които новият МСФО 16 приравнява 
от гледна точка на счетоводното им отчитане при лизингополучателите. От 
друга страна, стандартът не променя модела на отчитане на лизинговите 
договори при лизингодателя. При тях се запазва разграничението на фи-
нансов и оперативен лизинг на базата на подхода на „прехвърлянето на 
значителните рискове и изгоди―. По този начин по отношение на едни и 
същи сделки при различни стопански субекти се прилагат концептуално 
различни счетоводни подходи – при лизингополучателите се прилага под-
ходът на актива с право на ползване, базиран на прехвърлянето на контро-
ла върху използването на основния актив, а при лизингодателите се прила-
га подходът на прехвърляне на рисковете и изгодите. Това е и аргумент на 
някои автори да считат този подход като необоснован от теоретико-
методологична гледна точка и водещ до асиметрично отчитане, която може 
да породи проблеми при изготвянето на консолидирани финансови отчети 
(Брезоева, 2018, с. 27). 

Следователно може да се заключи, че в някои случаи игнорирането на 
бизнес модела на предприятието подобрява сравнимостта на информацията 
във финансовите отчети, но това поражда асиметричност при нейното от-
читане. Според Концептуалната рамка за финансово отчитане този подход 
е оправдан, когато асиметричните изисквания са в резултат от решения, 
имащи за цел избора на уместна информация. 

 
Заключение  
В обобщение може да се посочи, че подходът за определяне на бизнес 

модела и неговото представяне във финансовите отчети може да улесни 
избора на счетоводна политика на предприятието, а това несъмнено ще 
увеличи полезността на информацията за нейните потребители. Освен това 
чрез включването на информация за бизнес модела при разработването на 
счетоводната политика на предприятието ще се подобри връзката между 
счетоводната система и управленската политика на предприятието. 
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THE ENTITY’S BUSINESS MODEL AS AN ELEMENT  
OF THE ACCOUNTING POLICY 

 
Kiril Bashikarov 

 
Abstract: common meaning of the term ‘business model’ is related to the 

value creation process of an entity. The literature shows that there are many 
views on the role of the business model in financial statements. On the one hand 
it is considered that financial reporting based on the business model may 
undermine some qualitative characteristics of financial information – faithful 
representation and comparability. On the other hand the business model plays a 
significant role in the decision-making process. The report argues that the 
financial reporting based on the business model can facilitate the choice of an 
entity's accounting policy. 
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д-р Миглена Тренчева1 

 
Резюме: Поради засиления интерес на инвеститорите от различни 

страни към съставянето на финансови отчети се наложи създаването на 
счетоводната информация да е регулирана в международен мащаб. Това 
не означава, че традициите изграждани в различните страни трябва да 
се пренебрегват и отричат. В настоящия доклад са разгледани принципи-
те на счетоводството прилагани от националното ни законодателство и 
приликите/разликите с международните счетоводни стандарти. 

Ключови думи: финансов отчет, принцип, международни счетоводни 
стандарти 

JEL: M41 Accounting, M48 Government Policy and Regulation 
 
Силното развитие на търговските отношения в световен мащаб доведе 

до прилагане на МСС/МСФО в над 120 държави от цял свят. Интересите и 
нуждите на инвеститорите даде тласък в положителна насока в развитието 
и усъвършенстването на счетоводното отчитане в много държави, което 
спомогна за стандартизация в счетоводството и прилагане на МСС/МСФО 
в наднационален мащаб. Както отбелязва Душанов и колектив (2009, с.10) 
стандартизацията в счетоводството „цели да се премахнат различията в 
езика, в отчетната валута, в техниките на текущото счетоводно отчи-
тане и в начина на представяне на счетоводната информация за имущес-
твеното и финансовото състояние на предприятието – независимо от 
неговите мащаби и териториално разположение―. Какво се разбира под 
термина стандартизация, идва от думата стандарт (правило, мерило, нор-
ма), процес в счетоводството, който уеднаквява или дава препоръки за из-
ползваните бази, прилаганите принципи, методи, подходи в отчитане на 
елементите от счетоводната система, за получаване на информация, която е 
точна, разбираема и уместна за ползвателите и. 

Не е изненада, че първия приет международен счетоводен стандарт е с 
наименование МСС 1 „Представяне на финансови отчети―, чиято цел е „да 
се определи база за представяне на финансовите отчети с общо предназ-
начение, за да се осигури сравнимост на финансовите отчети на предпри-
ятието, както с неговите финансови отчети от предходни отчетни пе-
риоди, така и с тези на други предприятия, определя общите положения 
за представяне на финансовите отчети, предоставя указания и насоки за 
тяхната структура и минималните изисквания за съдържанието на тези 
финансови отчети―. Т.е. за да са финансовите отчети попълнени вярно и 
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честно е необходимо да се прилага една и съща база (принципи), които да 
са оповестени при тяхното обявяване. При сравняване на информацията 
във финансовите отчети не могат да се направят правилни изводи и да се 
вземат рационални решения, при условие, че информацията е попълнена на 
различни езици. Все едно да изчисляваме 1+1 и да се учудваме защо една 
група получава 2, а друга 10, без да обръщаме внимание, че първата група 
смята резултата в 10-тична бройна система, а втората група в 2-на. Следо-
вателно при съставянето на финансовите отчети трябва да се прилагат едни 
и същи принципи, за да може информацията да е сравнима във времето или 
с други предприятия. 

През 1989 г. с промяна на политическата система в нашата страна, която 
доведе до промяна и на икономическата система, се преобразува от цент-
рализирана икономика към пазарна икономика. Според Душанов (2009) са 
се приели от Великото народно събрание Закон за счетоводството, който в 
преобладаващата си част беше нормативен акт на смесена икономика по-
ради големия брой предприятия с държавно участие. Независимо от този 
факт (Душанов, 2009, с. 31) „вниманието се насочва към възприемане и 
адаптиране на счетоводните стандарти, разработени в началните им 
варианти от създадения във Великобритания Комитет за международни 
счетоводни стандарти, както и на редица разпоредби, съдържащи се в 
приетите от министрите на страните-членки на Европейската иконо-
мическа общност дерективи.― 

Българският законодател още при първоначалното приемане на Закона 
за счетоводство от 1991 г. включва основни счетоводни принципи, които 
са дефинирани по следния начин: документална обоснованост на стопанс-
ките операции, предпазливост, независимост на отделните отчетни перио-
ди, стойностна връзка между начален и краен баланс, предприятието да 
продължава своята дейност и възможно запазване на прилаганите методи 
за оценка и амортизация през предходния отчетен период. Не може да не 
забележим, че в този първи вариант на Закона за счетоводството принципа 
за текущо начисляване не фигурира в закона, въпреки че е включен в едно 
от първите места в Общите положения на МСС. Не може да не си зададем 
въпроса, защо не е бил записан, при условие, че нормативните актове и 
подзаконови документи, във връзка със счетоводството, са написани по 
модела на МСС по това време? Възможно е при преминаването от един со-
циалистически модел на счетоводство към пазарно ориентирано счетовод-
ство, липсата на информация и опит да е затруднила законодателя за него-
вото разбиране. Както споделя Дурин (1993, с.7) „до началото на 1990 г. 
ние нищо или много малко знаехме за съществуването на МСС, за Дирек-
тивите на Европейската общност, за теорията и практиката на стра-
ните с развита пазарна икономика. Разработването на нормативната 
база на счетоводството се основа на МСС, Директивите на Европейска-
та общност, ползването на консултации от международни институции и 
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личното участие на чуждестранни специалисти.“ Бих искала да споделя, 
че разбирането на този принцип като студент не ми стана ясен докато не 
започнах работа, като счетоводител. А дори и днес при обясняването му на 
студентите в първите моменти не могат да разберат за какво се говори. 
Според мнението на настоящия автор това обяснява защо „текущо начис-
ляване― е включен в принципите след няколко години (през 1996 година е 
включен в ЗСч в чл. 5, т. 7). На този първи етап от развитието на счетовод-
ството в България, по време на демократичните промени, законодателят е 
решил да включи този принцип за „текущо начисляване― в допълнителни-
те разпоредби, но в малко по различен вариант: „§5. (1) Приходите на 
предприятието се формират от продажбите на продукция, стоки, услуги 
и използването на ресурси на предприятието от трети лица (лихви, неус-
тойки, лицензионни възнаграждения, наеми, дивиденти и др.), при условие 
че не съществуват причини за отказване на заплащането им. (2) Когато 
съществуват причини да не се очаква изплащане, признаването на прихо-
дите следва да се отложи.― Както се забелязва от тази формулировка, за-
конодателят е насочил вниманието към „признаването― на приходите. До-
като в Националният сметкоплан се дава една по-пълна дефиниция „прихо-
дите за продажбите следва да се признават в момента, в който възниква 
вземането от клиентите по повод на предоставената им продукция, сто-
ки или услуги. Когато съществува причина да не се очаква своевременно 
заплащане, признаването на прихода следва да се отложи― (Свраков, 
2019, с. 361). А днес принципа за начисляване е със следното значение 
„ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхно-
то възникване, независимо от момента на получаването или плащането 
на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във фи-
нансовите отчети за периода, за който се отнасят―. 

Принципа „предпазливост― съществува още от първия Закон за счето-
водство и този факт не се е променил и в трите приети закона от 1991 го-
дина. Този принцип никога не е съществувал в межденародните счетовод-
ни стандарти и е една от разделителните черти между европейско-
континенталната счетоводна система и англосаксонската. Защо е включен 
още в първия Закон за счетоводството, при условие че не съществува ана-
лог в межденародните счетоводни стандарти знае само законодателя. Този 
принцип също е претърпял изменения към днешна дата, но винаги е бил 
разбиран от студентите, изучаващи счетоводство без проблем. Принципа 
има следното значение „оценяване и отчитане на предполагаемите риско-
ве и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на сто-
панските операции с цел получаване на действителен финансов резул-
тат―, т.е. оценяваме активите по най-ниската цена, а пасивите по най-
високата. Не се позволява отчитане на нереализирани печалби. 

Не може да не забележим, че са включени принципи като документална 
обоснованост, връзка между начален и краен баланс и запазване на счето-
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водната политика, които са звучали познато и счетоводната гилдия не е 
имала проблем с разбирането им. Но възниква въпроса защо са включени в 
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начален и краен баланс, същественост, компенсиране, предимство на съ-



452 Приносите на счетоводството в икономическата наукаСборник с доклади 

452 

държанието пред формата и оценяване на позициите, които са признати 
във финансовите отчети. 

Таблица 1. Принципите, включени в трите Закона за счетоводство 

Закон за счетоводство  
от 1991 г. 

Закон за счетоводство  
от 2001 г. 

Закон за счетоводство  
от 2015 г. 

предпазливост предпазливост предпазливост 
независимост на отделните 
отчетни периоди 

независимост на отделните 
отчетни периоди и стой-
ностна връзка между нача-
лен и краен баланс (2006 г.) 

независимост на отделните 
отчетни периоди и стойнос-
тна връзка между начален и 
краен баланс  

стойностна връзка между 
начален и краен баланс 

предимство на съдържани-
ето пред формата 

предимство на съдържанието 
пред формата 

предприятието да продъл-
жава своята дейност 

действащо предприятие действащо предприятие 

възможно запазване на 
прилаганите методи за 
оценка и амортизация през 
предходния отчетен период 

запазване при възможност 
на счетоводната политика 
от предходния отчетен 
период 

оценяване на позициите 

документална обоснова-
ност на стопанските опе-
рации 

съпоставимост между при-
ходите и разходите 

последователност на предс-
тавянето и сравнителна ин-
формация 

текущо начисляване (1996 г.) текущо начисляване начисляване 
  същественост 
  компенсиране 

Източник: Закон за счетоводство от 1991 г., Закон за счетоводство от 2001 г., Закон 
за счетоводство от 2015 г. 

 
Нека да разгледаме някои от сега действащите принципи и тяхното раз-

биране в България. Действащо предприятие означава, че предприятието 
ще продължи да действа в предвидимо бъдеще (поне в билизките 12 масе-
ца), но в България има много предприятия, коита завършват годината с от-
рицателни нетни активи и ние може да проследим във времето, че те про-
дължават своята дейност. Въпреки че в Търговския закон има специално 
регламентиране на такива случаи, а именно чл.138, ал. 3 от ТЗ при „загуби 
по големи от 1/4 от капитала на дружеството, както и когато чистата 
стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на впи-
сания капитал― управителя трябва да свика Общо събрание и в едногоди-
шен срок дружеството да вземе решение дали да прекрати своята дейност 
или да вземе мерки за неговото преобразуване (чл. 252, ал. 1, т. 3). Остава 
въпроса защо законодателя сам не изпълнява един от основните принципи, 
които е включен в МСС/МСФО. 

Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка 
между начален и краен баланс съгласно закона означава „всеки отчетен 
период се третира счетоводно сам за себе си, независимо от обективна-
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та му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните 
на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да 
съвпадат с данните в края на предходния отчетен период―. Но съгласно 
СС8 „Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и про-
мени в счетоводната политика― (пар. 8.3.1.) и МСС 8 „Счетоводна полити-
ка, промени в счетоводните приблизителни оценки― (пар. 22) при открива-
не на грешки се прилага промяна на счетоводната политика с обратна сила, 
а именно коригира се неразпределената печалба от минали години. Въз-
никва въпроса при спазване на изискванията от стандарта ще се наруши 
основен принцип. Но след като знаем, че нормативният акт е с превес над 
подзаконовото постановление остава открит въпроса трябва ли да отразим 
откритата грешка и да нарушим принципа или да спазим принципа, а да 
представим отчетите с невярно съдържание, въпреки че знаем за това. 

Принципа за същественост, който е заимстван от международните сче-
товодни стандарти, е „пропуските и неточното представяне на позицията 
биха могли да повлияят върху икономическите решения на ползвателите, 
взети въз основа на финансовите отчети―. Според Свраков (2019, с. 442) 
„този принцип няма абсолютно никакво отнощение към осъществяването 
на текущото счетоводство, защото това би означавало счетоводителят 
да записва само тези сделки, които са над определена сума и според него 
са съществени. В същото време как да приемем, че съществеността мо-
же да бъде приложима, след като счетоводният баланс и отчета за при-
ходите и разходите са предварително зададени като статистически 
таблици, които трябва да бъдат попълвани.― Това означава, че статия в 
баланса за специализирано предприятие няма да бъде посочена отделно, а 
ще бъде включена в други, например предприятието, което организира 
кроизи с яхти. Този принцип е включен в МСС и е важен, защото МСС са 
предназначени за съставяне на финансови отчети, докато Закона за счето-
водството трябва да регламентира и текущото отразяване на счетоводна 
информация. 

Според Савова (2019, с. 109) „за целите на счетоводната стандарти-
зация са възприети принципи и в международните счетоводни стандар-
ти, представени като общи характеристики на финансовите отчети 
(Международен счетоводен стандарт 1 „Представяне на финансови от-
чети“, §§15-46)―. 

Нека представим съпоставка на принципите представени в Закона за 
счетоводството и Международните счетоводни станадарти (Концептуална-
та рамка и Международен счетоводен стандарт 1 „Представяне на финан-
сови отчети―) в следващата таблица. 
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Таблица 2. Принципи на счетоводството в ЗСч и МСС. 

Закон за счетоводството  
в сила от 01.01.2016 г. 

Концептуална рамка 

действащо предприятие действащо предприятие 
последователност на представянето и 
сравнителна информация 

не съществува 

предпазливост не съществува 
начисляване начисляване 
независимост на отделните отчетни 
периоди и стойностна връзка между 
начален и краен баланс 

не съществува 

същественост не съществува 
компенсиране не съществува 
предимство на съдържанието пред 
формата 

не съществува 

оценяване на позициите, които са приз-
нати във финансовите отчети, се из-
вършва по цена на придобиване, която 
може да е покупна цена или себестой-
ност или по друг метод, когато това се 
изисква в приложимите счетоводни 
стандарти. 

оценяване на позициите, които са признати 
във финансовите отчети, се извършва по 
историческа цена, текуща стойност, нетна 
реализуема стойност, справедлива стойност 
или възстановима стойност или други изпол-
звани счетоводни политики, които са значи-
ми за правилното разбиране на финансовите 
отчети 

Източник: Закон за счетоводството в сила от 01.01.2016 г., чл. 26, Концептуална 
рамка, §§4.55 

 
Закона за счетоводството, който беше създаден през 1991 г. претърпя 

много промени. Някои от принципите включени в него бяха взети от меж-
дународните счетододни стандарти, а други от тях се съобразяваха с евро-
пейско-континенталната школа, което допринесе за една непоследовател-
ност при състявянето на финансовите отчети. Но не може и с лека ръка да 
отхвърлим и развитието на счетоводната наука и практика у нас за този пе-
риод от време. Постигна се голям напредък в стандартизацията на финан-
совите отчети, въпреки че в България все още се разглеждат като попълва-
не на една статистическа форма. 

 
Библиография: 
Дурин, Ст., 1993, Развитие на счетоводното законодателство в Републи-

ка България в условията на пазарна икономика, Международна конферен-
ция в София, с. 7. 

(Durin, St., Razvitie na schetovodnoto zakonodatelstvo v Republika Balgaria 
v usloviyata na pazarna ikonomika, Mezhdunarodna konferentsia Sofia, s. 7) 

Душанов, И. и колектив, 2009, Стандартизация в счетоводството, Со-
фия, Икономика прес, с. 10-31 
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(Dushanov, I. i kolektiv, 2009, Standartizatsia v schetovodstvoto, Sofia, 
Ikonomika pres, s. 10-31) 
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АКТЮЕРСКИТЕ ОЦЕНКИ И ТЯХНАТА 
ЗНАЧИМОСТ ЗА ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ  
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ 

 
Симеон Григоров1 

 
Резюме: Актюерските оценки са от съществено значение за застрахо-

вателната индустрия. Актюерите оценяват застрахователния риск – 
възможността за настъпване или не на застрахователни събития или ус-
ловия по договорите, сключени от застрахователите със застрахованите 
или застраховащите лица. Чрез познанията си по застрахователна ма-
тематика и статистика, финанси, управление и анализ те помагат за 
създаването на застрахователни и инвестиционни политики, които да 
бъдат адекватни в условията на пазарна конкуренция и да минимизират 
разходите на застрахователите по отношение на застрахователния 
риск. Актюерите анализират данни, за да преценят вероятността за 
настъпване на събития като смърт, болест, нараняване, инвалидност, 
увреждане или загуба на собственост, вреди от неправилни решения, док-
лади и становища при застраховките на отговорности и да оценят веро-
ятните разходи за застрахователите при изплащане на застрахователни 
суми и обезщетения, при ликвидация на настъпили щети и застрахова-
телни събития. Застраховането в своята същност е дейност, изградена 
на основата на вероятности. Повечето застраховки защитават прите-
жателя на полица от финансовите последици на нежелани случайни съ-
бития, като смърт, пожар или злополуки. Актюерите измерват рискове-
те, за които се правят застраховки, за да определят техните вероят-
ности за поява. Актюерските оценки са тясно свързани със счетоводната 
отчетност на застрахователите. Отговорностите на актюерите са 
свързани с коректно, вярно и точно определяне на цените на съответни-
те застрахователни продукти, което от своя страна формира сумата 
от събрани застрахователни премии или приходи на застрахователите. 
Те определят и размера на необходимите застрахователни /технически/ 
резерви, които застрахователите трябва да заделят за посрещане на бъ-
дещите задължения по сключените застрахователни полици или да осво-
бодят в края на финансовата година. В някои случаи актюерите извърш-
ват и оценка на активите, които обезпечават техническите резерви и 
отговарят за избора на инвестиционна стратегия на застрахователите. 

Ключови думи: финансови отчети; актюери; активи; пасиви; резерви;  
JEL класификация: M49 
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Въведение 
Развитието на пазарната икономика е главната предпоставка за възник-

ването, развитието и разширяването на застраховането като важен отрасъл 
от икономиката на България. През последните години се наблюдава и зна-
чителен ръст на средствата, които застрахователите в България привличат 
и управляват. Това от своя страна води до нуждата от засилени изисквания 
и контрол върху изготвянето и представянето на финансовите отчети на 
застрахователните дружества. В разработката се разглежда значимостта на 
дейността, която актюерите осъществяват при изчисляването, отчитането и 
представянето на застрахователните премии и технически резерви, а в ня-
кои случаи и по отношение на инвестиционната политика на застрахова-
телните дружества.  

Обект на изследването е дейността на застрахователните дружества.  
Предмет на изследването е дейността и значимостта, която имат актю-

ерските изчисления и анализи във връзка с изготвянето и представянето на 
финансовите отчети на застрахователните дружества. 

Представената разработка може да се използва от застрахователите; от 
застраховащите и застрахованите лица; от дипломираните експерт-
счетоводители, регистрирани одитори, осъществяващи независим финан-
сов одит на финансовите отчети на застрахователите, от държавните орга-
ни, осъществяващи външен одит и държавен надзор върху дейността на 
застрахователите, както и от други потребители на счетоводна информация 
от финансовите отчети на застрахователните дружества. 

Изложение 
Актюерите са професионалисти, участващи в управлението на рискове-

те, които могат да възникнат от непредвидени събития като оценяват веро-
ятността от възникването им в обозримото бъдеще и проектират начините 
за намаляване на финансовото въздействие от тях. Чрез познанията си по 
застрахователна математика и статистика, финанси, управление и анализ те 
помагат за създаването на застрахователни и инвестиционни политики, ко-
ито да бъдат адекватни в условията на пазарна конкуренция и да миними-
зират разходите на застрахователите по отношение на застрахователния 
риск. Те оценяват финансовите последици от непредвидени събития, за ко-
ито не е сигурно, че ще се случат. Актюерите анализират данни, за да пре-
ценят вероятността за настъпване на събития като смърт, болест, наранява-
не, инвалидност, увреждане или загуба на собственост, вреди от неправил-
ни решения, доклади и становища при застраховките на отговорности и да 
оценят вероятните разходи за застрахователите при изплащане на застра-
хователни суми и обезщетения, при ликвидация на настъпили щети и заст-
рахователни събития. В застрахователния бизнес актюерите могат да учас-
тват във всички видове застраховане: в животозастраховането и в общото 
застраховане, в прякото застраховане и в презастраховането. 
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Застраховането в своята същност е дейност, изградена на основата на 
вероятности. Повечето застраховки защитават притежателя на полица от 
финансовите последици на нежелани случайни събития. Актюерите измер-
ват рисковете, за които се правят застраховки, за да определят техните ве-
роятности за поява. Принципно е почти невъзможно да се предвиди какво 
точно ще се случи с даден притежател на полица, затова и на застрахова-
ните лица със сходни рискови характеристики се гледа като на група, за 
която резултатът може да се прогнозира с нарастващо ниво на увереност. 
Тази предвидимост помага на застрахователите да разпределят финансови-
те последици между много застраховани лица посредством размера на на-
числените премии1. При застрахователния бизнес застрахованите лица зап-
лащат премии срещу обещанието на застрахователя да им изплати обезще-
тение при евентуално възникване на едно или друго събитие. Това прави 
застраховането тип стопанска дейност, която се основава на принципа на 
доверието, като именно цената на това доверие е обект на актюерските 
прогнози и изчисления. За илюстриране на този факт и насочване на внимани-
ето към някои от ключовите области на актюерската работа, може да се разг-
леда на фиг. 1 концепцията, известна като актюерски цикъл на контрол.2  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Актюерски цикъл на контрол  

Концепцията „Актюерски цикъл на контрол― показва, че в бизнес среда-
та има много взаимосвързани фактори, които влияят върху способността 
на застрахователя да генерира и поддържа достатъчно капитал, за да гаран-
тира изпълнението на задълженията си към притежателите на застрахова-
телни полици. Диаграмата е кръгла, тъй като всеки елемент има ефект вър-
ху следващия и анализът на резултатите от този ефект дава необходимия 
принос към бъдещите разработки по целия цикъл. 

                                                           
1 Michael Hafeman, 2009, The World bank, The role of the actuary in insurance  
2 Концепцията за актюерски кръг на контрола е развита първоначално от института на 
актюерите на Австралия.  
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Елементът „Рискове― показва каква е ролята на актюерите при постига-
нето на целите за генериране и поддържане на капитала на застрахователя. 
Застрахователите са изложени на много видове риск: застрахователен, кре-
дитен, пазарен, ликвиден, операционен, политически и т.н. Актюерите 
участват в процеса по оценката на тези рискове. Техният стремеж е да ос-
тойностят количествено тези рискове, да оценят тяхната тежест за всеки 
конкретен застраховател, както и да определят каква част от рисковете мо-
гат да поемат застрахователите и каква част от рисковете следва те да пре-
застраховат.  

Елементът „Дизайн― показва как се проектират застрахователните про-
дукти. Застрахователите се стремят да проектират продукти, които да отго-
варят на нуждите на застрахованите лица. Актюерите играят важна роля в 
процеса на проектиране и разработване на нови застрахователни продукти. 
Те подпомагат идентифицирането на нуждите на застрахователния пазар 
чрез анализ на моделите на продажбите на застрахователите, анализ на зас-
трахователните продукти на конкурентите и анализ на социалните и де-
мографските тенденции. Актюерите участват в разработването на схемите 
за изплащане на възнагражденията на посредниците, които ще продават 
застрахователните продукти. 

Елементът „Цена― показва как се остойностява проектирания и разрабо-
тен застрахователен продукт, т.е. как се определя неговата цена – размера 
на застрахователната премия. Актюерските оценки са тясно свързани със 
счетоводната отчетност на застрахователите. Отговорностите на актюерите 
са свързани с коректно, вярно и точно определяне на цените на съответни-
те застрахователни продукти, което от своя страна формира сумата от съб-
рани застрахователни премии или приходи на застрахователите. Ако един 
застраховател иска да бъде успешен неговия бизнес в дългосрочен план, то 
неговите застрахователни продукти трябва да бъдат оценени адекватно с 
цел получаване на разумна печалба. В същото време, цените на неговите 
застрахователни продукти трябва да са конкурентни на предлаганите от 
другите застрахователи на пазара. При изчисляване на застрахователните 
премии актюерите трябва да обърнат внимание както на основните разходи 
за уреждане на застрахователни претенции, така и на потенциалните раз-
ходи за всякакви гаранции и опции, предоставяни на притежателите на зас-
трахователни полици; на разходите за комисиони на застрахователни пос-
редници и помощници; на административните разходи като режийни, рек-
ламни и други разходи, необходими за издръжката на застрахователното 
дружество. Те трябва да изчислят очакваната възвращаемост от инвести-
циите, които застрахователите правят; да изчислят и отчетат каква е готов-
ността на притежателите на застрахователни полици да продължат дого-
ворните си ангажименти със съответния застраховател; да изчислят адек-
ватни маржове на цените на застрахователните продукти, които от една 
страна да покрият всички рискове и разходи на застрахователните дружес-
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Елементът „Рискове― показва каква е ролята на актюерите при постига-
нето на целите за генериране и поддържане на капитала на застрахователя. 
Застрахователите са изложени на много видове риск: застрахователен, кре-
дитен, пазарен, ликвиден, операционен, политически и т.н. Актюерите 
участват в процеса по оценката на тези рискове. Техният стремеж е да ос-
тойностят количествено тези рискове, да оценят тяхната тежест за всеки 
конкретен застраховател, както и да определят каква част от рисковете мо-
гат да поемат застрахователите и каква част от рисковете следва те да пре-
застраховат.  

Елементът „Дизайн― показва как се проектират застрахователните про-
дукти. Застрахователите се стремят да проектират продукти, които да отго-
варят на нуждите на застрахованите лица. Актюерите играят важна роля в 
процеса на проектиране и разработване на нови застрахователни продукти. 
Те подпомагат идентифицирането на нуждите на застрахователния пазар 
чрез анализ на моделите на продажбите на застрахователите, анализ на зас-
трахователните продукти на конкурентите и анализ на социалните и де-
мографските тенденции. Актюерите участват в разработването на схемите 
за изплащане на възнагражденията на посредниците, които ще продават 
застрахователните продукти. 

Елементът „Цена― показва как се остойностява проектирания и разрабо-
тен застрахователен продукт, т.е. как се определя неговата цена – размера 
на застрахователната премия. Актюерските оценки са тясно свързани със 
счетоводната отчетност на застрахователите. Отговорностите на актюерите 
са свързани с коректно, вярно и точно определяне на цените на съответни-
те застрахователни продукти, което от своя страна формира сумата от съб-
рани застрахователни премии или приходи на застрахователите. Ако един 
застраховател иска да бъде успешен неговия бизнес в дългосрочен план, то 
неговите застрахователни продукти трябва да бъдат оценени адекватно с 
цел получаване на разумна печалба. В същото време, цените на неговите 
застрахователни продукти трябва да са конкурентни на предлаганите от 
другите застрахователи на пазара. При изчисляване на застрахователните 
премии актюерите трябва да обърнат внимание както на основните разходи 
за уреждане на застрахователни претенции, така и на потенциалните раз-
ходи за всякакви гаранции и опции, предоставяни на притежателите на зас-
трахователни полици; на разходите за комисиони на застрахователни пос-
редници и помощници; на административните разходи като режийни, рек-
ламни и други разходи, необходими за издръжката на застрахователното 
дружество. Те трябва да изчислят очакваната възвращаемост от инвести-
циите, които застрахователите правят; да изчислят и отчетат каква е готов-
ността на притежателите на застрахователни полици да продължат дого-
ворните си ангажименти със съответния застраховател; да изчислят адек-
ватни маржове на цените на застрахователните продукти, които от една 
страна да покрият всички рискове и разходи на застрахователните дружес-
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тва, а от друга – да удовлетворят с добра възвращаемост на капитала и тех-
ните акционери. 

Елементът „Задължения― показва какви са по вид и размер задължения-
та на застрахователите към притежателите на застрахователни полици. Те-
зи задължения се наричат технически резерви. Те представляват най-голя-
мата позиция в Пасива на Отчета за финансовото състояние (Баланса) на 
застрахователя. Икономическата същност на пасивите е „...съществуващи 
задължения на предприятието, които произтичат от минали събития и чие-
то уреждане се очаква да доведе до изтичането на ресурси на предприятие-
то…―1 „Техническите резерви изразяват намаление на ресурсите на застра-
хователя във връзка с уреждането на негово съществуващо задължение към 
застрахованите лица към датата на Отчета за финансовото състояние.―2 
Актюерите избират подходящи методи за оценка на различните видове за-
дължения на застрахователите. Те установяват предположения за парамет-
рите, които ще окажат влияние върху стойността на задълженията като 
вземат впредвид икономическите, демографските и бизнес условията. Те 
определят и размера на необходимите застрахователни /технически/ резер-
ви, които застрахователите трябва да заделят за посрещане на бъдещите 
задължения по сключените застрахователни полици или да освободят в 
края на финансовата година. В някои случаи актюерите извършват и оцен-
ка на активите, които обезпечават техническите резерви и отговарят за из-
бора на инвестиционна стратегия на застрахователите. 

Елементът „Активи― показва какви са по вид и размер покритията на 
техническите резерви. Застрахователят трябва да поддържа подходящи ак-
тиви за покритие на техническите си резерви, така че да може да изпълни 
задълженията си към притежателите на застрахователните полици, когато 
настъпят застрахователните събития или условия по тях. Тези активи след-
ва да отговарят на определени критерии като ликвидност, сигурност, нисък 
риск и т.н. Възвращаемостта от инвестициите в активи трябва да бъде 
адекватна, за да може да покрие прогнозите, отчетени при изчисляването 
на застрахователните премии и в същото време да удовлетвори и очаква-
нията на акционерите. В много държави, в т.ч. и в България, инвестициите 
в активи от страна на застрахователите е обект на държавна регулация, ко-
ето налага включването и на актюерите в инвестиционния процес на заст-
рахователите. Те дават препоръки за най-подходящия вид инвестиции за 
различните видове застрахователни продукти и оценяват евентуалния 
ефект от промяната в инвестиционния климат. Те са активен посредник в 
регулярната комуникация с държавния надзорен орган. 

                                                           
1 МСФО, Регламент (ЕО) No 1126/2008 на комисията от 03 Ноември 2008, с всички пос-
ледващи изменения 
2 Вж. Миланова-Цончева, Ем., Начкова, М., Маврудиев, Хр., „Счетоводство на застрахо-
вателите и осигурителите―, Издателски комплекс на УНСС, С., 2018, ISBN 978-619-232-
116-1, стр. 310 
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Елементът „Управление― показва какво е управлението на активите, па-
сивите и капитала на застрахователя. Актюерите са отговорни за модели-
рането на паричните потоци, свързани с използването на активите и паси-
вите на застрахователите, както и с оценка на въздействието на различните 
рискови фактори върху финансовите резултати, а от там и върху капитала 
на застрахователите. 

Елементът „Опит― показва какъв е предишния опит на застрахователите 
при реализацията на застрахователните им продукти. Анализът на миналия 
опит предоставя информация за случилото се, включително и за тенденци-
ите, които могат да продължат и в бъдеще. Актюерите разработват моде-
лите за анализ, идентифицират и подготвят необходимите данни и извърш-
ват самите анализи. Те интерпретират резултатите от проведения анализ на 
предишния опит, обсъждат тази информация с подходящите членове на 
ръководството на застрахователното дружество и предлагат действия, кои-
то да бъдат предприети от застрахователя в отговор на анализираната ин-
формация. 

Елементът „Доходност― показва какъв е вида и размера на финансовия 
резултат от реализацията на застрахователния продукт – печалба или загу-
ба. Това е икономическия еквивалент на Шекспировото „да бъдеш или да 
не бъдеш….“ за дейността на един застраховател. Актюерите участват в 
анализа на рентабилността на застрахователите по няколко начина: опре-
делят източниците на печалби или загуби; изчисляват настоящата стойност 
на очакваните бъдещи печалби на застрахователя; разработват скали за 
разпределяне на дивиденти и бонуси на база постигнати резултати и др. 

Елементът „Платежоспособност― показва каква е платежоспособността 
на застрахователя, защото „... терминът „платежоспособност― има две раз-
лични значения: способност (възможност) и ситуация (състояние). Първото 
значение на платежоспособността, отнесено към застрахователя, се опре-
деля като способността му да отговори на всички финансови задължения за 
плащане, на всички претенции на застрахованите лица за изплащане на 
застрахователни обезщетения и суми по сключените застрахователни дого-
вори. Второто значение на платежоспособността на застрахователя харак-
теризира ситуациите, в които той е в състояние да изплаща задълженията 
си.― 1 Застрахователите трябва да останат платежоспособни, ако искат да 
изпълнят задълженията си към притежателите на застрахователни полици. 
Затова и Законодателят определя минимални изисквания2 за размера на ка-
питала на застрахователните дружества, който да им помогне да запазят до 
някаква степен своята платежоспособност. Актюерите участват активно в 

                                                           
1 Вж. Начкова, М., „Особености в дейността и счетоводството на застраховател в несъс-
тоятелност и ликвидация―, монография, УИ „Стопанство, С., 2010, ISBN 978-954-644-
115-7, стр. 34-35. 
2 Вж. Кодекс за застраховането, (2019). Обн., ДВ, бр. 102/2015 г., посл.изм., ДВ, бр. 
83/2019 г. 
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Елементът „Управление― показва какво е управлението на активите, па-
сивите и капитала на застрахователя. Актюерите са отговорни за модели-
рането на паричните потоци, свързани с използването на активите и паси-
вите на застрахователите, както и с оценка на въздействието на различните 
рискови фактори върху финансовите резултати, а от там и върху капитала 
на застрахователите. 

Елементът „Опит― показва какъв е предишния опит на застрахователите 
при реализацията на застрахователните им продукти. Анализът на миналия 
опит предоставя информация за случилото се, включително и за тенденци-
ите, които могат да продължат и в бъдеще. Актюерите разработват моде-
лите за анализ, идентифицират и подготвят необходимите данни и извърш-
ват самите анализи. Те интерпретират резултатите от проведения анализ на 
предишния опит, обсъждат тази информация с подходящите членове на 
ръководството на застрахователното дружество и предлагат действия, кои-
то да бъдат предприети от застрахователя в отговор на анализираната ин-
формация. 

Елементът „Доходност― показва какъв е вида и размера на финансовия 
резултат от реализацията на застрахователния продукт – печалба или загу-
ба. Това е икономическия еквивалент на Шекспировото „да бъдеш или да 
не бъдеш….“ за дейността на един застраховател. Актюерите участват в 
анализа на рентабилността на застрахователите по няколко начина: опре-
делят източниците на печалби или загуби; изчисляват настоящата стойност 
на очакваните бъдещи печалби на застрахователя; разработват скали за 
разпределяне на дивиденти и бонуси на база постигнати резултати и др. 

Елементът „Платежоспособност― показва каква е платежоспособността 
на застрахователя, защото „... терминът „платежоспособност― има две раз-
лични значения: способност (възможност) и ситуация (състояние). Първото 
значение на платежоспособността, отнесено към застрахователя, се опре-
деля като способността му да отговори на всички финансови задължения за 
плащане, на всички претенции на застрахованите лица за изплащане на 
застрахователни обезщетения и суми по сключените застрахователни дого-
вори. Второто значение на платежоспособността на застрахователя харак-
теризира ситуациите, в които той е в състояние да изплаща задълженията 
си.― 1 Застрахователите трябва да останат платежоспособни, ако искат да 
изпълнят задълженията си към притежателите на застрахователни полици. 
Затова и Законодателят определя минимални изисквания2 за размера на ка-
питала на застрахователните дружества, който да им помогне да запазят до 
някаква степен своята платежоспособност. Актюерите участват активно в 

                                                           
1 Вж. Начкова, М., „Особености в дейността и счетоводството на застраховател в несъс-
тоятелност и ликвидация―, монография, УИ „Стопанство, С., 2010, ISBN 978-954-644-
115-7, стр. 34-35. 
2 Вж. Кодекс за застраховането, (2019). Обн., ДВ, бр. 102/2015 г., посл.изм., ДВ, бр. 
83/2019 г. 
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оценката на платежоспособността и управлението на капитала на застрахо-
вателите. Те изчисляват размера на минималноизискуемия капитал, необ-
ходим за регулаторни цели и размера на гаранционния капитал на застра-
хователите, както в момента, така и базиран на прогнози за бъдещия рас-
теж на застрахователния бизнес. Те участват активно в стрес- тестовете, 
засягащи застрахователните дружества и при формирането на инвестици-
онните стратегии на застрахователите за управлението на капитала им. 

Заключение 
Актюерските оценки са от съществено значение за застрахователната 

индустрия. Актюерите оценяват застрахователния риск – възможността за 
настъпване или не на застрахователни събития или условия по договорите, 
сключени от застрахователите със застрахованите или застраховащите ли-
ца. Актюерите са професионалисти, които са специализирани в оценката на 
финансовите последици от настъпването на условни събития. Тяхното ак-
тивно участие в най-важните процеси от застрахователния бизнес, предоп-
ределя и значителното им влияние по отношение вярното и честно предс-
тавяне на финансовите отчети на застрахователните дружества. 
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ACTUARIAL VALUATIONS AND THEIR RELEVANCE TO THE 
FINANCIAL STATEMENTS OF INSURERS 

 
Simeon Grigorov1 

 
Abstract: Actuarial valuations are essential for the insurance industry. The 

actuaries evaluate the insurance risk – the possibility of occurrence or not of 
insurance events or conditions under the contracts concluded by the insurers 
with the insured. Through their knowledge of insurance mathematics and 
statistics, finance, management and analysis, they help to create insurance and 
investment policies that are adequate in a competitive market environment to 
minimize the cost to insurers of insurance risk. Actuaries analyze data to 
evaluate the likelihood of events such as death, illness, injury, disability, damage 
or loss of property, damages from incorrect decisions, liability insurance reports 
and opinions, and to estimate the probable cost to insurers of paying sums and 
indemnities, in case of liquidation of damage and insurance events. In its 
essence, the insurance is an activity based on probabilities. Most insurances 
protect the policyholder from the financial consequences of adverse accidental 
events such as death, fire or accident. Actuaries measure the risks for which 
insurance is made to determine their likelihood of occurrence. Actuarial 
valuations are closely related to the accounting of insurers. The actuaries' 
responsibilities are related to the correct, true and accurate pricing of the 
relevant insurance products, which in turn forms the sum of the insurance 
premiums collected or the insurer's income in general. They also determine the 
amount of insurance / technical / reserves required that insurers must set aside 
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ  
НА АКТУАЛНАТА СЧЕТОВОДНА НОРМАТИВНА 
УРЕДБА В ИТАЛИЯ И БЪЛГАРИЯ 

 
Ванина Дангърска1 

 
Резюме: Целта на настоящия доклад е да бъде направен кратък сравни-

телен анализ на актуалната счетоводна нормативна уредба в Италия и Бъл-
гария, прилагаща се към предприятията, които не съставят финансовите си 
отчети на базата на международните счетоводни стандарти МСС/МСФО. 

Ключови думи: граждански кодекс, Закон за счетоводството, нацио-
нални счетоводни стандарти, Италиански организъм по счетоводство 
(OIC), Италия. 

JEL класификация: M48 Government Policy and Regulation, M41 
Accounting. 

 
Увод 
Настоящият доклад има за цел да направи кратък сравнителен анализ 

между италианската и българската актуална нормативна уредба свързана с 
финансовото отчитане на предприятията, които не прилагат международ-
ните счетоводни стандарти. 

 
Изложение 
Изготвянето на годишните финансови отчети в Италия е регламентира-

но от гражданския кодекс (Кралски указ от 16 март 1942 г., № 262), книга 
пета „За работата―, дял V „За дружествата―, глава V „Акционерни дружес-
тва―, раздел IX „За финансовите отчети―, чл. 2423-2435-ter, така както пос-
ледно изменен със Законодателен декрет от 18 август 2015 г. № 139 (който 
транспонира директива 2013/34/ЕС). Тези разпоредби се прилагат към ка-
питаловите дружества, кооперациите, консорциумите с външни дейности и 
консорциумните дружества, които не прилагат международните счетовод-
ни стандарти2. 

                                                           
1 Ванина Стоилова Дангърска, Магистър, докторант в УНСС, Болонски университет, 
Кампус в Римини, vanina.dangarska3@unibo.it 
2 Съгласно Законодателен декрет 28 февруари 2005 г. № 38 в Италия понастоящем само 
предприятията, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран 
пазар в държава – членка на Европейския съюз, прилагат задължително международни-
те счетоводни стандарти, както при изготвянето на годишните, така и на консолидира-
ните финансови отчети. Другите предприятия, с изключение на тези, които могат да 
съставят съкратен финансов отчет по смисъла на чл. 2435-бис на гражданския кодекс (за 
които има забрана), могат да прилагат МСС/МСФО по избор. В противен случай, те 
изготвят финансовите си отчети съгласно гражданския кодекс и националните счето-
водни стандарти. 
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Следователно в Италия не съществува специален закон по отношение на 
финансовото отчитане. Това, което в България съдържа Закона за счето-
водството, в Италия е регламентирано, освен от гражданския кодекс, също 
и от други законови разпоредби. Например, консолидираният финансов 
отчет се съставя съгласно Законодателен декрет от 9 април 1991 г. № 127, 
докато нефинансовата декларация се изготвя според Законодателен декрет 
30 декември 2016 г. № 254. 

Българският Закон за счетоводството регламентира подробно изисква-
нията към текущото счетоводно отчитане, счетоводните документи и сче-
товодната информация, инвентаризацията на активите и пасивите и съхра-
няването на счетоводната информация, докато италианският граждански 
кодекс (чл. 2214-2220) в това отношение съдържа само няколко разпоредби 
с много по-общ характер 1. 

Важна роля играе чл. 2217, според който „Инвентарът трябва да бъде 
съставен при започване на дейността, а след това всяка година и трябва 
да съдържа описанието и оценката на активите и пасивите на предпри-
ятието, както и активите и пасивите на предприемача, които не са 
свързани с предприятието. 

Инвентарът завършва със счетоводния баланс и с отчета за приходи-
те и разходите, който трябва да доказва ясно и достоверно реализира-
ните печалби или понесените загуби. При оценяването предприемачът 
трябва да спазва методите определени за акционерните дружества, до-
колкото приложими“. 

Според този член всички предприятия са длъжни в края на отчетния пе-
риод да съставят инвентара, в който са посочени и оценени всички активи 
и пасиви. Следователно тази разпоредба се отнася и до персоналните дру-
жества и едноличните търговци. Освен инвентара, последните са длъжни 
да изготвят само счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите (съ-
що със структура различна от тази предвидена за капиталовите дружест-
ва)2. Този финансов отчет, който не трябва да бъде публикуван, е предназ-
начен основно за вътрешно и данъчно ползване.  

Разликите по отношение на отчитането на капиталовите дружества 
спрямо персоналните дружества и едноличните търговци са обобщени в 
следната схема. 

 

                                                           
1 Тези разпоредби не се отнасят до физическите лица, занимаващи се със селскостопанс-
ка дейност, занаятчиите, малките търговци и лицата, извършващи услуги с предимно 
личен (и на своето семейство) труд, както и до лицата упражняващи свободна професия. 
2 Капиталовите дружества изготвят счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите 
според задължителни схеми, както и отчет за паричните потоци и приложение, освен 
докладите предвидени от гражданския кодекс. 
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Графика 1. Разлики във финансовото отчитане на италианските капиталови  

дружества спрямо персоналните дружества и едноличните търговци 

Може да се отбележи, че спрямо италианския граждански кодекс, бъл-
гарския Закон за счетоводството има много по-голям обхват, т.к. се прила-
га, между другите, също към бюджетните предприятия и юридическите 
лица с нестопанска цел. 

Разпоредбите свързани с финансовия отчет на по-малките предприятия 
се съдържат в чл. 2435-бис (Съкратена форма на годишен финансов отчет) 
и чл. 2435-тер (Годишен финансов отчет на микро-предприятията) на 
гражданския кодекс. Според тези разпоредби предприятията се разделят на 
микропредприятия, предприятия, които могат да изготвят съкратен финан-
сов отчет (отнася се за малките предприятия, дори и те да не са дефинира-
ни като такива) и предприятията, които трябва да изготвят пълния годишен 
финансов отчет (отговарят на българските средни и големи предприятия). 
Показателите, които определят различните категории на предприятия в 
Италия и България са обобщени в следната таблица. 

Таблица 1. Показатели определящи видовете предприятия в България и Италия 
Средни Големи 

България Италия България Италия България България
Балансова стойност на активите 700 000 лв. 350 000 лв. 8 000 000 лв. 8 800 000 лв. 38 000 000 лв. над 38 000 000 лв.
Нетни приходи от продажби 1 400 000 лв. 700 000 лв. 16 000 000 лв. 17 600 000 лв. 76 000 000 лв. над 76 000 000 лв.
Средна численост на персонала 10 души 5 души 50 души 50 души 250 души над 250 души

При преобръщане на сумите от евро в лв. за улеснение бе приет курс 1 евро = 2 лв.

Микропредприятия Малки
Показатели
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Може да се отбележи, че българските микропредприятия са точно два 
пъти по-големи спрямо италианските. Освен това, в Италия не са въведени 
категориите на средните и големите предприятия. 

Гражданският кодекс предвижда задължителен независим финансов 
одит по отношение на финансовите отчети на следните дружества: 

- акционерните дружества; 
- дружествата с ограничена отговорност: 
 ако дружеството задължително изготвя консолидиран финансов отчет; 
 ако дружеството контролира друго дружество, което е подложено на 

задължителен независим финансов одит; 
 ако за две последователни години се надвишава най-малко един от 

следните показатели: 
1) балансова стойност на активите: 4 милиона евро; 
2) нетни приходи от продажби: 4 милиона евро: 
3) средна численост на персонала за отчетния период – 20 души. 
Задължението отпада когато за три последователни години не бива над-

вишен никой от гореспоменатите показатели. 
- кооперативни дружества, които при определени условия трябва да 

прилагат разпоредбите предвидени за акционерните дружества или дру-
жествата с ограничена отговорност. 

Извършването на независимия финансов одит е регламентирано от За-
конодателен декрет от 27 януари 2010 г. № 39. 

В това отношение се забелязват следните основни разлики спрямо бъл-
гарските разпоредби: 

- в Италия само капиталовите дружества са подложени на задължите-
лен независим финансов одит, докато в България могат да бъдат засегнати 
от задължението също персоналните дружества и едноличните търговци; 

- в Италия за акционерните дружества независимият финансов одит е 
задължителен, дори и да се отнася за микропредприятия; 

- показателите свързани с актива и с приходите в България са значи-
телно по-ниски от Италианските. 

От това следва, че в България обхватът на задължителния независим 
финансов одит е потенциално много по-широк. 

По отношение на националните счетоводни стандарти, първата основна 
разлика между италианските и българските счетоводни стандарти се със-
тои в това, че първите се изготвят от Италианския организъм по счетоводс-
тво (OIC), учреден под формата на фондация, докато съгласно чл. 36 от За-
кона за счетоводството „(1) Националните счетоводни стандарти се при-
емат от Министерския съвет и са в съответствие с актовете на Евро-
пейския съюз и националните особености.  

(2) Националните счетоводни стандарти се обнародват в „Държавен 
вестник“. 
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Втората важна разлика се отнася до тяхната степен на съответствие с 
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Таблица 2. Съпоставяне на българските и италианските счетоводни стандарти 

НСС OIC 
1 2 

Общи  
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ните финансови отчети 
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отчети 

OIC 11  
 

Цел и постулати на годиш-
ните финансови отчети 

OIC 12  Състав и схеми на годиш-
ния финансов отчет 

СС № 2 Отчитане на стоково-
материалните запаси 

OIC 13 Материални запаси 

СС № 4 Отчитане на амортизациите OIC 16  Дълготрайни материални 
активи 

OIC 24  Дълготрайни нематериални 
активи 

СС № 7 Отчети за паричните потоци OIC 10 Отчет за паричните потоци 
СС № 8 Нетни печалби или загуби за 

периода, фундаментални 
грешки и промени в счето-
водната политика 

OIC 29 Промени в счетоводните 
стандарти, промени в 
приблизителните счето-
водни оценки, поправяне 
на грешки, събития настъ-
пили след датата на го-
дишния финансов отчет 

СС № 9 Представяне на финансовите 
отчети на предприятията с 
нестопанска дейност 

- - 

СС № 10 Събития, настъпили след 
датата на годишния финансов 
отчет 

OIC 29 Промени в счетоводните 
стандарти, промени в 
приблизителните счето-
водни оценки, поправяне 
на грешки, събития настъ-
пили след датата на го-
дишния финансов отчет 

СС № 11 Договори за строителство OIC 23 Договори за строителство 
СС № 12 Данъци от печалбата OIC 25 Данъци от печалбата 
СС № 13 Отчитане при ликвидация и 

несъстоятелност 
OIC 5 Финансови отчети при 

ликвидация 
СС № 16 Дълготрайни материални 

активи 
OIC 16 Дълготрайни материални 

активи 
СС № 17 Лизинг - - 
СС № 18 Приходи Discussion paper Приходи 
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Продължение 

1 2 
СС № 19 Доходи на персонала OIC 31 Провизии и доходи на 

персонала при напускане 
(прекратяване на трудовото 
или служебното правоот-
ношение)  

СС № 20 Отчитане на правителствени 
дарения и оповестяване на 
правителствена помощ 

OIC 12 Състав и схеми на годиш-
ния финансов отчет 

OIC 13 Материални запаси 
OIC 16 Дълготрайни материални 

активи 
OIC 24 Дълготрайни нематериални 

активи 
СС № 21 Ефекти от промените във 

валутните курсове 
OIC 26 Сделки, активи и пасиви в 

чуждестранна валута 
СС № 22 Отчитане на бизнескомбина-

ции 
OIC 4 Вливане, сливане, разделя-

не и отделяне 
СС № 24 Оповестяване на свързани 

лица 
OIC 12 Състав и схеми на годиш-

ния финансов отчет 
СС № 27 Консолидирани финансови 

отчети и отчитане на инвес-
тициите в дъщерни предпри-
ятия 

OIC 17 Консолидиран финансов 
отчет и метод на собстве-
ния капитал 

OIC 21 Инвестиции в капитала на 
други предприятия 

СС № 28 Отчитане на инвестициите в 
асоциирани предприятия 

OIC 17 Консолидиран финансов 
отчет и метод на собстве-
ния капитал 

OIC 21 Инвестиции в капитала на 
други предприятия 

СС № 31 Отчитане на дялове в смесе-
ни предприятия 

OIC 17 Консолидиран финансов 
отчет и метод на собстве-
ния капитал 

OIC 21 Инвестиции в капитала на 
други предприятия 

СС № 32 Финансови инструменти OIC 14 Налични средства 
OIC 15 Вземания 
OIC 19 Задължения 
OIC 20 Дългови ценни книжа 
OIC 21 Инвестиции в капитала на 

други предприятия 
OIC 32 Деривативни финансови 

инструменти 
СС № 34 Междинно счетоводно отчи-

тане 
OIC 30 Междинни финансови 

отчети 
СС № 36 Обезценка на активи OIC 9 Загуби от обезценка на 

дълготрайни материални и 
нематериални активи 

OIC 21 Инвестиции в капитала на 
други предприятия 
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Продължение 

1 2 
СС № 37 Провизии, условни задълже-

ния и условни активи 
OIC 31 Провизии и доходи на 

персонала при напускане 
(прекратяване на трудовото 
или служебното правоот-
ношение) 

СС № 38 Нематериални активи OIC 24 Дълготрайни нематериални 
активи 

СС № 40 Отчитане на инвестиционни 
имоти 

OIC 16 Дълготрайни материални 
активи 

СС № 41 Селско стопанство - - 
СС № 42 Прилагане за първи път на 

националните счетоводни 
стандарти 

OIC xx Преминаване към нацио-
налните счетоводни стан-
дарти 
(в процес на публична 
консултация) 

  OIC 2 Капитали и кредити пред-
назначени за конкретна 
сделка 

  OIC 8 Квоти за емисии на парни-
кови газове 

  OIC 18 Приходи и разходи за 
бъдещи периоди 

  OIC 28 Собствен капитал 
 
Най-напред трябва да се подчертае, че задачата на италианските счето-

водни стандарти е да тълкуват и да допълват разпоредбите на гражданския 
кодекс. Те не могат да надхвърлят тези разпоредби, освен за да предоста-
вят технически и приложни правила. Българският Закон за счетоводството 
оставя на приложимите счетоводни стандарти регламентирането на почти 
всички аспекти свързани с изготвянето на финансовите отчети, докато ита-
лианският граждански кодекс съдържа разпоредби относно принципите, 
които трябва да се спазват при изготвяне на годишния финансов отчет, не-
говата структура и съдържание, както и методите за оценяване на отделни-
те му елементи. Т.е. италианският законодател оставя много по-малко сво-
бода на националния standard setter спрямо българския, но това е разбира-
емо, т.к. в Италия националните стандарти се издават от частна фондация, 
а не чрез постановление на Министерския съвет. 

По отношение на отделните стандарти, първото нещо, което се забеляз-
ва е, че номерата и заглавията на българските отговарят на тези на между-
народните стандарти. Докато номерата и заглавията на италианските стан-
дарти са напълно различни. Това доказва казаното по-горе относно степен-
та на съпоставимост между националните и международните стандарти. 

Между италианските няма, поне за сега, стандарти, които да се отнасят 
до приходите и/или разходите, както е българският стандарт № 18. Но по-
ради стремежа си към сближаване с международните стандарти, Италианс-
кият организъм по счетоводство публикува през 2019 г. Discussion paper по 
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отношение на възможността да бъде разработен нов стандарт за приходите. 
Публикуваният документ предлага много от концепциите, съдържащи се в 
новия МСФО 15. 

Освен това, в Италия няма стандарт посветен на лизинговите договори, 
т.к., дерогирайки от принципа за предимство на съдържанието пред фор-
мата, те биват представени според тяхната форма, а не според същността. 

Финансовите активи и пасиви са регламентирани по съвсем различен 
начин: в Италия има специален стандарт за всяка категория активи и/или 
пасиви, докато в България голяма част от финансовите активи и пасиви са 
регулирани от стандарта за финансовите инструменти, по аналогичен на 
международните стандарти начин. 

По отношение на преминаването към националните счетоводни стан-
дарти, забелязва се известно закъснение от страна на Италианския органи-
зъм по счетоводство, който само през юли 2019 предприе публична кон-
султация относно изготвянето на специален счетоводен стандарт. 

 
Заключение 
Може да се обобщи, че в Италия не съществува аналогичен на българс-

кия Закон за счетоводството; счетоводната нормативна уредба се съдържа 
в различни законови разпоредби. По отношение на италианските счетовод-
ни стандарти, те се изготвят от частна фондация, призната от закона като 
национален standard setter. Разработените от него документи имат задачата 
да тълкуват и да допълват разпоредбите на гражданския кодекс, следвайки 
най-добрите оперативни практики. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CURRENT ACCOUNTING 
REGULATIONS IN ITALY AND BULGARIA 

 
Vanina Stoilova Dangarska1 

 
Abstract: The purpose of this report is to provide a brief comparative 

analysis of current accounting regulations in Italy and Bulgaria applicable to 
entities that do not prepare their financial statements on the basis of 
International Accounting Standards IAS/IFRS. 

 
Keywords: Civil Code, Accounting Law, National Accounting Standards, 

Italian Accounting Organization (OIC), Italy 
JEL: M48 Government Policy and Regulation, M41 Accounting. 
 

                                                           
1 Vanina Stoilova Dangarska, Master's graduate, PhD Student in UNWE, University of 
Bologna, Campus of Rimini, vanina.dangarska3@unibo.it 
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РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА СЧЕТОВОДНА 
ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ 

 
Бойко Доленски1 

 
Резюме: В настоящия доклад се разглежда въпросът за последовател-

ността, която следва да се спазва при разработване и прилагане на сче-
товодната политика от страна на ръководството на предприятието. 
Все по-бързата дигитализация на икономиката като цяло, понякога води 
и до появата на нови отчетни обекти, за които има частична уредба в 
съществуващите счетоводни стандарти или няма никаква уредба. Това 
обуславя необходимостта от един актуален преглед и систематизиране 
на изискванията, които са приложими при разработването на счетовод-
ната политика. Разгледани са изискванията на двете приложими счето-
водни бази в Република България – Международните счетоводни стан-
дарти, приети за приложение в Европейския съюз и Националните счето-
водни стандарти. Прегледът на изискванията на Международните сче-
товодни стандарти е базиран на публикувания от Фондация МСФО „На-
ръчник за избиране и прилагане на счетоводни политики – МСС 8“. 

Ключови думи: счетоводна политика, йерархия на източниците, сек-
торни политики 

JEL класификация: М41 
 
Увод 
Целта на доклада е на база на преглед на съществуващите изисквания в 

приложимите счетоводни бази в Република България, да се изведат етапите 
и стъпките, които се изисква да бъдат приложни при разработване на сче-
товодна политика за конкретен въпрос или отчетен обект. За постигане на 
целта изложението ще обхване изискванията на Международните счето-
водни стандарти от една страна и изискванията заложени в Националните 
счетоводни стандарти от друга страна, за да се посочи последователността 
при вземане на решение относно разработване на счетоводна политика за 
конкретен отчет обект или въпрос. 

 
Изложение 
1. Преглед на изискванията за разработване на счетоводна  
политика от приложимата база Международни счетоводни стандарти 
На 21 Ноември 2019 Фондация МСФО, публикува на своята интернет 

страница „Наръчник за избиране и прилагане на счетоводни политики спо-
ред изискванията на МСС 8―. Видно от посоченото в заглавието основните 

                                                           
1 Бойко Доленски, докторант, УНСС, bdolenski@gmail.com / Boyko Dolenski, PhD 
Student, UNWE, bdolenski@gmail,com 
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товодната политика от страна на ръководството на предприятието. 
Все по-бързата дигитализация на икономиката като цяло, понякога води 
и до появата на нови отчетни обекти, за които има частична уредба в 
съществуващите счетоводни стандарти или няма никаква уредба. Това 
обуславя необходимостта от един актуален преглед и систематизиране 
на изискванията, които са приложими при разработването на счетовод-
ната политика. Разгледани са изискванията на двете приложими счето-
водни бази в Република България – Международните счетоводни стан-
дарти, приети за приложение в Европейския съюз и Националните счето-
водни стандарти. Прегледът на изискванията на Международните сче-
товодни стандарти е базиран на публикувания от Фондация МСФО „На-
ръчник за избиране и прилагане на счетоводни политики – МСС 8“. 

Ключови думи: счетоводна политика, йерархия на източниците, сек-
торни политики 

JEL класификация: М41 
 
Увод 
Целта на доклада е на база на преглед на съществуващите изисквания в 

приложимите счетоводни бази в Република България, да се изведат етапите 
и стъпките, които се изисква да бъдат приложни при разработване на сче-
товодна политика за конкретен въпрос или отчетен обект. За постигане на 
целта изложението ще обхване изискванията на Международните счето-
водни стандарти от една страна и изискванията заложени в Националните 
счетоводни стандарти от друга страна, за да се посочи последователността 
при вземане на решение относно разработване на счетоводна политика за 
конкретен отчет обект или въпрос. 

 
Изложение 
1. Преглед на изискванията за разработване на счетоводна  
политика от приложимата база Международни счетоводни стандарти 
На 21 Ноември 2019 Фондация МСФО, публикува на своята интернет 

страница „Наръчник за избиране и прилагане на счетоводни политики спо-
ред изискванията на МСС 8―. Видно от посоченото в заглавието основните 

                                                           
1 Бойко Доленски, докторант, УНСС, bdolenski@gmail.com / Boyko Dolenski, PhD 
Student, UNWE, bdolenski@gmail,com 
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изисквания към разработването на счетоводната политика са залегнали в 
Международен счетоводен стандарт 8 – Счетоводна политика, промени в 
счетоводните приблизителни оценки и грешки. 

Основните изисквания на МСС 8 при разработването на счетоводната 
политика могат да бъдат обособени в три групи. Първата група обхваща 
въпроси, когато е налице конкретно приложим счетоводен стандарт към 
операция, друго събитие или условие. В този случай предприятието опре-
деля счетоводната си политика или политики за тези въпроси, чрез прила-
гане на изискванията на този стандарт. 

Втората група въпроси е свързана с липсата на счетоводен стандарт. 
При липса на счетоводен стандарт, който да е приложим към конкретна 
операция, друго събитие или условие, ръководството прави преценка при 
разработването и прилагането на счетоводната политика, която като резул-
тат създава информация за вземане на стопански решения и информацията 
е а) надеждна и б) уместна за потребителите на финансовите отчети. Как 
ръководството разработва и прилага такава счетоводна политика зависи от 
това дали даден международен счетоводен стандарт третира същите или 
подобни въпроси, което оформя третата група въпроси. 

Стъпка 1 – Преценка дали има конкретно приложим МСФО, който да е 
подходящ към транзакция, друго събитие или условие 

Ако специфичен стандарт е приложим към транзакция, друго събитие 
или условие, то предприятието прилага изискванията на този стандарт. 
Предприятието прилага изискванията на този стават, дори ако изисквания-
та не са в съответствие с основните положения заложени в Концептуалната 
рамка за финансово отчитане. 

Задължението за предприятието, да прилага изискванията на конкретния 
специфичен стандарт произтичат от: 

1. Параграф 7 на МСС 8, който изисква, когато даден МСФО се прилага 
конкретно за дадена сделка, друго събитие или условие, счетоводната по-
литика, прилагана към тази статия, да се определя чрез прилагане на конк-
ретния МСФО. 

2. Финансовите отчети трябва да представят честно финансовото състо-
яние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на дадено 
предприятие. Честното представяне изисква достоверно представяне на 
ефектите от операциите, други събития и условия в съответствие с дефи-
нициите и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи, 
заложени в Общите положения. Приложението на МСФО, с допълнителни 
оповестявания, когато е необходимо, се предполага, че ще доведе до фи-
нансови отчети, които постигат честно представяне. Честното представяне 
изисква от предприятието също да избере и прилага счетоводна политика в 
съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните 
приблизителни оценки и грешки. 
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3. Концептуалната рамка не представлява стандарт. Нищо в Концепту-
алната рамка не е с по-голяма сила от който и да е стандарт или изискване, 
съдържащо се в даден стандарт 

Стъпка 2 – преценка дали други МСФО се занимават с подобни или 
свързани въпроси 

При липса на МСФО, които да са конкретно приложими към дадена 
операция, друго събитие или условие, ръководството използва собствените 
си преценки за разработване и прилагане на счетоводна политика, чрез ко-
ято се създава уместна и надеждна информация. За целите на преценката, 
ръководството се позовава и оценява приложимостта на следните източни-
ци, посочени в низходящ ред: 

а) изискванията на МСФО, занимаващи се с подобни или свързани въп-
роси; и 

б) дефинициите, критериите за признаване и концепциите за оценка на 
активи, пасиви, приходи и разходи, изложени в Общите положения. 

Фразата в низходящ ред създава йерархия. На върха на йерархията са 
изискванията на стандартите занимаващи се с подобни или свързани въп-
роси. Йерархичност означава че при наличие на приложими изисквания на 
един или повече стандарти, които се занимават с подобни или свързани 
въпроси, ръководството разработващо счетоводна политика се позовава на 
тези изисквания, и след това към определенията, критериите за признаване 
и общите положения за оценяване заложени в Концептуалната рамка. 

При разработване на счетоводна политика с позоваване към изисквания 
на счетоводни стандарти, занимаващи се с подобни или свързани въпроси, 
ръководството използва собствените си преценки относно прилагането на 
всички аспекти от стандарта, които са приложими към този въпрос, вклю-
чително и изискванията за оповестяване. 

Стъпка 3 – позоваване на и преценка на приложимостта на Концепту-
алната рамка 

Ръководството се позовава на определенията и критериите за признава-
не в общите положения за оценяване на Концептуалната рамка ако: 

а) няма конкретно приложим стандарт към операция, друго събитие или 
условие; и 

б) няма стандарт който и да се занимава с подобен или свързан въпрос; 
За някои операции, други събития или условия, може да има няколко 

въпроси за преценка при разработването на счетоводната политика. За ня-
кои от тях, стандартите може да се занимават с подобни или свързани въп-
роси, а за останалите може и да няма такъв счетоводен стандарт. В такава 
ситуация, ръководството се позовава на изискванията на счетоводния 
стандарт за тези въпроси и към Концептуалната рамка за останалите. 

Стъпка 4 Други съображения 
МСС 8 определя че, ръководството може също да вземе предвид пос-

ледните решения на други органи, определящи стандартите, които използ-



Сборник с доклади 477Сборник с доклади 

476 

3. Концептуалната рамка не представлява стандарт. Нищо в Концепту-
алната рамка не е с по-голяма сила от който и да е стандарт или изискване, 
съдържащо се в даден стандарт 

Стъпка 2 – преценка дали други МСФО се занимават с подобни или 
свързани въпроси 

При липса на МСФО, които да са конкретно приложими към дадена 
операция, друго събитие или условие, ръководството използва собствените 
си преценки за разработване и прилагане на счетоводна политика, чрез ко-
ято се създава уместна и надеждна информация. За целите на преценката, 
ръководството се позовава и оценява приложимостта на следните източни-
ци, посочени в низходящ ред: 

а) изискванията на МСФО, занимаващи се с подобни или свързани въп-
роси; и 

б) дефинициите, критериите за признаване и концепциите за оценка на 
активи, пасиви, приходи и разходи, изложени в Общите положения. 

Фразата в низходящ ред създава йерархия. На върха на йерархията са 
изискванията на стандартите занимаващи се с подобни или свързани въп-
роси. Йерархичност означава че при наличие на приложими изисквания на 
един или повече стандарти, които се занимават с подобни или свързани 
въпроси, ръководството разработващо счетоводна политика се позовава на 
тези изисквания, и след това към определенията, критериите за признаване 
и общите положения за оценяване заложени в Концептуалната рамка. 

При разработване на счетоводна политика с позоваване към изисквания 
на счетоводни стандарти, занимаващи се с подобни или свързани въпроси, 
ръководството използва собствените си преценки относно прилагането на 
всички аспекти от стандарта, които са приложими към този въпрос, вклю-
чително и изискванията за оповестяване. 

Стъпка 3 – позоваване на и преценка на приложимостта на Концепту-
алната рамка 

Ръководството се позовава на определенията и критериите за признава-
не в общите положения за оценяване на Концептуалната рамка ако: 

а) няма конкретно приложим стандарт към операция, друго събитие или 
условие; и 

б) няма стандарт който и да се занимава с подобен или свързан въпрос; 
За някои операции, други събития или условия, може да има няколко 

въпроси за преценка при разработването на счетоводната политика. За ня-
кои от тях, стандартите може да се занимават с подобни или свързани въп-
роси, а за останалите може и да няма такъв счетоводен стандарт. В такава 
ситуация, ръководството се позовава на изискванията на счетоводния 
стандарт за тези въпроси и към Концептуалната рамка за останалите. 

Стъпка 4 Други съображения 
МСС 8 определя че, ръководството може също да вземе предвид пос-

ледните решения на други органи, определящи стандартите, които използ-

Приносите на счетоводството в икономическата наука 

 

477 

ват сходна Концептуална рамка за разработване на счетоводни стандарти, 
друга счетоводна литература и приетите секторни практики. Ръководство-
то следва да направи преценка относно тези други източници и се увери, че 
те не са в конфликт с Концептуалната рамка или с изискванията на други 
стандарти занимаващи се с подобни или свързани въпроси. 

 
2. Преглед на изискванията за разработване на счетоводна  
политика от приложимата база Национални счетоводни стандарти 
Изискванията към разработването на счетоводната политика според На-

ционалните счетоводни стандарти (НСС) са представени в Счетоводен 
стандарт № 1 Представяне на финансови отчети. При съпоставка на изиск-
ванията между НСС и МСС прави впечатление, че подобни стъпки, които 
са регламентирани в международните счетоводни стандарти липсват в на-
ционалните. Няма и изискване за йерархия при използване на преценки от 
страна на ръководството. Нещо повече в Националните счетоводни стан-
дарти се съдържа препратка за въпроси, за които няма решение в тях. За 
нерешените въпроси предприятията следва да прилагат изискванията на 
Международните счетоводни стандарти. В МСС липсва позоваване на дру-
га приложима рамка, а напротив има предвиден механизъм какво да се 
прилага, в случай не нерешени въпроси в МСС (виж Стъпка 3 по-горе). 

Изискванията, които се поставят при разработването на счетоводната 
политика в Националните стандарти са значително опростени и по-малко 
на брой и могат да бъдат три групи. Първата група обхваща изисквания за 
съответствия с принципите и изискванията определени в Закона за счето-
водството и Националните счетоводни стандарти. Втората група изисква-
ния е за въпросите, за които няма изрични разпоредби в Национални сче-
товодни стандарти, то следва да се прилагат изискванията на Международ-
ните счетоводни стандарти. Третата група изисквания е насочена към съ-
ответствие с вътрешните актове на предприятието, отразяващи неговата 
специфична дейност. 

По-голяма особеност е налице във втората група въпроси, където се 
прави препратка към Международните счетоводни стандарти. Следва да се 
отбележи, че България е член на Европейския съюз и като член прилага 
Общностното законодателство. Международните счетоводни стандарти се 
издават от Фондация МСФО. След издаването на нов, изменен или допъл-
нен стандарт, за да стане той част от Общностното право подлежи на при-
емане с изричен Регламент. Регламентите имат пряко и непосредствено 
действие в Европейския съюз по отношение на страните членки. Не всички 
нови, изменени или допълни международни стандарти са приети за прило-
жение в Европейския съюз. И така подобно позоваване директно на Меж-
дународните счетоводни стандарти може да доведе до объркване и непра-
вилно разработване на счетоводна политика по отношение на стандарти 
или изменения, които не са приети за приложение в Европейския съюз. 
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Заключение 
Появата на нов счетоводен обект е предизвикателство пред приложими-

те рамки за финансово отчитане. Доброто познаване на изискванията отно-
сими към разработване на счетоводната политика за тези обекти е добра 
основа достоверното изготвяне на финансовите отчети на дружествата. 
Криптовалутите са най-актуалния пример, който може да бъде даден от-
носно приложимостта на изискванията за разработване на счетоводна по-
литика към нов обект. От момента на появата им, няма конкретен счетово-
ден стандарт, който да се занимава с въпросите на криптовалутите. От 
предприятията се изисква да прилагат изискванията на МСС 8 и да разра-
ботят своя собствена такава. Стопанската активност свързана с криптова-
лутите нараства значително през годините, което води до натрупване на 
множество въпроси относно тяхното третиране във финансовите отчети и 
това провокира Борда по Международни счетоводни стандарти да излезе с 
решение специално за тях. Икономическата реалност ще предоставя и дру-
ги подобни обекти, за които до момента на произнасянето на становище от 
съответния институционален орган, предприятията ще имат задължението 
да разработват счетоводната си политика според предвидените изисквания 
на съответната рамка за финансово отчитане. 
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Заключение 
Появата на нов счетоводен обект е предизвикателство пред приложими-

те рамки за финансово отчитане. Доброто познаване на изискванията отно-
сими към разработване на счетоводната политика за тези обекти е добра 
основа достоверното изготвяне на финансовите отчети на дружествата. 
Криптовалутите са най-актуалния пример, който може да бъде даден от-
носно приложимостта на изискванията за разработване на счетоводна по-
литика към нов обект. От момента на появата им, няма конкретен счетово-
ден стандарт, който да се занимава с въпросите на криптовалутите. От 
предприятията се изисква да прилагат изискванията на МСС 8 и да разра-
ботят своя собствена такава. Стопанската активност свързана с криптова-
лутите нараства значително през годините, което води до натрупване на 
множество въпроси относно тяхното третиране във финансовите отчети и 
това провокира Борда по Международни счетоводни стандарти да излезе с 
решение специално за тях. Икономическата реалност ще предоставя и дру-
ги подобни обекти, за които до момента на произнасянето на становище от 
съответния институционален орган, предприятията ще имат задължението 
да разработват счетоводната си политика според предвидените изисквания 
на съответната рамка за финансово отчитане. 
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Abstract: This report examines question about consistency, which it should 

be followed in developing and applying of accountancy policy by the 
management of the entity. The increasingly rapid digitalisation of the economy 
as a whole sometimes leads to the emergence of new reported items, for which 
there is a partial arrangement in the existing accounting standards or no 
regulation at all. This necessitates an up-to-date review and systematization of 
the requirements that apply to the development of accounting policy. The 
requirements of the two applicable accounting bases in the Republic of Bulgaria 
are reviewed – International Accounting Standards Adopted for Application in 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МАЛКИТЕ 
ОДИТОРСКИ ПРАКТИКИ  

 
Ясен Киров1 

 
Резюме: Докладът има за цел да изясни понятието „малка одиторска 

практика“, както и да разгледа основните проблеми и предизвикателства 
в одиторската работа. Актуалността на темата се потвърждава от 
възможностите на одитори различни от „големите десет“ да навлязат в 
пазарния сегмент за одити на банки и застрахователни дружества. Нат-
рупващият се опит от съвместни одити дава възможност да се разгле-
дат проблеми, а също така и да се търсят посоки за тяхното разрешава-
не. Авторът разглежда дейността на КПНРО при извършване на инспек-
ции на „малки одиторски практики“ и перспективи за развитие и усъвър-
шенстване на одиторската дейност. 

Кючови думи: одит, одиторски стандарти, малка одиторска практи-
ка; големите десет одиторски практики; предприятията от обществен 
интерес; 

Jel Класификация : М41,М42,М48. 
 
Вече е 2020 година и динамиката в обществените отношения благодаре-

ние на новите технологии е на ниво, което никои в началото на XXI-ви век 
не би могъл да предвиди. В този смисъл развитието на световната иконо-
миката следва общата тенденция, като новостите идващи най-вече от диги-
талната и технологичната сфери поставят свойте предизвикателства. Крип-
то валути, блокчейн технологии, он-лайн търговия и разплащания са акту-
ални понятия в съвременния икономически свят. Така и икономическата 
наука, в нейното многообразие търпи развитие, в отговор на променящата 
се действителност. Мястото на счетоводството в новото време е еднознач-
но – всяка една стопанска дейност, без значение от вида й и използваните 
средства, създава и анализира счетоводна информация. И сега текстовете 
на Лука Пачоли (2001, с.6;) са актуални: „Третото и последното условие за 
правенето на бизнес е своевеременно водене на работата, така че да можете 
да получите без забавяне всякакъв вид информация относно дълговете и 
вземанията. Тази част, между другото, има много значителна стойност, тъй 
като никой не е в състояние да води своите дела, ако не ще иска да спазва 

                                                           
1 Ясен Валериев Киров – магистър по „Финансов контрол― УНСС; Държавен инспектор 
в Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори; служебен адрес: гр. София, 
ул. Сердика № 22, ет.1; e-mail: yassenvk@gmail.com.; Yasen Valereiv Kirov – master of 
Financial control, UNWE; State inspector of Commission for public oversight of statutory 
auditors; address: Sofia city, 22 Serdica str. fl.1; ; e-mail: yassenvk@gmail.com   
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правилния ред на записване и в същото време вътре в душата му ще бъде 
постоянна тревога1. Счетоводната отчетност е инструментът, който създава 
„знаци по пътя2„ на икономическите единици. В отговор на променящата 
се икономическа среда Съвета по международни счетоводни стандарти 
(СМСС)3 извършва текуща промени на Международните стандарти за фи-
нансово отчитане (МСФО), съответно същите биват издадени и приети за 
прилагане в Европейския съюз. Ще посочим актуалните стандарти, които 
са настолни за всеки съвременен счетоводител: МСФО 9 Финансови инст-
рументи – в сила от 1 януари 2018 г.; МСФО 15 Приходи от договори с 
клиенти – в сила от 1 януари 2018 г.; МСФО 16 Лизинг – в сила от 1 януари 
2019 г.; МСФО 17 Застрахователни договори – в сила от 1 Януари 2021 г. 
след одобрение от Европейската комисия. В отговор на променящите се 
икономически отношения СМСС публикува на 29 март 2018 г. ревизирана 
Концептуална рамка за финансово отчитане. В новата Концептуална рамка 
са представени някои нови концепции, актуализирани са дефинициите, 
критериите за признаване на активи и пасиви, разгледани са оценъчните 
бази и са посочени тълкувания на определени понятия. 

Добре известно е взаимоотношението на счетоводството и финансовия 
одит. Финансовият одит е одитът, който установява дали изготвената сче-
товодна информация и финансовите отчети, съответстват на приложимите 
счетоводни стандарти. Без систематичното отразяване на счетоводната ин-
формация, реализирането на финансовия одит би било непреодолима труд-
ност. Многобройни са и дефинициите за одита в международната и нацио-
налната специализирана литература, а според Международната федерация 
на счетоводителите (МФС) одитор, които има право да одитира финансови 
отчети, се нарича професионален счетоводител. 

Необходимостта от одит се обяснява чрез ползата, която той има за ико-
номиката4. Според Whittington и Pany достоверната счетоводна информа-
ция помага на обществото за разпределянето на ресурсите по ефикасен на-
чин (постигането на максимални резултати от използваните ресурси)5. 

След направения преглед на взаимовръзката между счетоводството и 
одита, както и на организациите, които създават международната стандар-
тизация за прилагане на практиките в професията, ще се спрем на някои 
въпроси засягащи българската действителност в областта на одита. По от-
ношение на одиторската професия в нашата страна приложимият нормати-
вен акт Закон за независимия финансов одит6 вече навъртя три години и 

                                                           
1 Лука Пачоли, Трактат о счетах и записях. М. Финансы и статистика, 2001, с.6; 
2 Атанас Свиленов, Знаци по пътя. Български писател, 1987. 
3 https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/, [accessed 20.11.2019]. 
4 Али Вейсел, Одитинг  (Финансов одит). Сиела 2017, с.15 
5 Пак там.; Whittington, O. Ray and Kurt Pany. Principles of Auditing and Other Assurance 
Services. New York, McGraw-Hill/Irwin, 2012, p. 5 
6 Закон за независимия финансов одит ; Обн., ДВ, бр. 95 от 29 Ноември 2016 г., изм., ДВ, 
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роди много въпроси свързани с практическото му приложение. Анализът 
няма да е пълен, без Закона за счетоводството1, който бе приет година пре-
ди ЗНФО, но вече се измени и допълни десет пъти /към ноември 2019 г./, 
като някои от измененията му бяха съществени и непоследователни, и съз-
дадоха объркване в съставителите на годишните финансови отчети и оди-
торите (например Глава четвърта Приложима счетоводна база). Двата нор-
мативни акта съдържат акцент върху приложимостта и изпълнението на 
одит на предприятията от обществен интерес (ПОИ)2. Без да се спираме 
подробно върху изискванията за одит на ПОИ3, но следва да посочим, че 
регистрираните одитори извършващи независим финансов одит на ПОИ 
подлежат на публичен надзор (инспекция) на всеки три години от Комиси-
ята за публичен надзор над регистрираните одитори. Регламент (ЕС) № 
537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относ-
но специфични изисквания по отношение на задължителния одит на пред-
приятия от обществен интерес (Регламент (ЕС) № 537/2014)4 е норматив-
ния акт, който присъства на множество места в ЗНФО и създава условия и 
задължения за одиторите извършващи одит на ПОИ. 

Предприятията от обществен интерес в България по данни на КПНРО 
(Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори) към 
01.11.2016 г.5 са 569, като бройката им е динамична, предвид появата на 
нови емитенти на ценни книжа, дълги процедури по ликвидация и несъсто-
ятелност, отнемане на лицензи, отписване като публични дружества. По 
данни на Accountancy Europe (Обединение на местни организации на про-
фесионални счетоводители от 36 страни) от изследване „Definition of Public 
Interest Entities in Europe― (State of play after the implementation of the 2014 
Audit Reform); updated in March 20196, в нашата страна има 321 предприя-

                                                                                                                                                         
бр. 15 от 16 Февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 Февруари 2019 г. 
1 Закон за счетоводството. В сила от 01.01.2016 г.; Обн., ДВ, бр. 95 от 8 Декември 2015 г., 
изм., ДВ, бр. 74 от 20 Септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 Ноември 2016 г., 
изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 Декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 Октомври 2017 г., 
изм., ДВ, бр. 92 от 17 Ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 Декември 2017 г., 
изм., ДВ, бр. 15 от 16 Февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 22 от 13 Март 2018 г., изм. и доп., 
ДВ, бр. 98 от 27 Ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр.13 от 12 Февруари 2019 г., изм. и 
доп., ДВ, бр. 37 от 7 Май 2019 г. 
2 Закон за счетоводството Обн., ДВ, бр. 95 от 29 Ноември 2016 г; изм. и доп., ДВ, бр. 37 
от 7 Май 2019 г., Допълнителни разпоредби, §1, т. 22. 
3 Закон за независимия финансов одит, Обн., ДВ, бр. 95 от 29 Ноември 2016 г., изм., ДВ, 
бр. 17 от 26 Февруари 2019 г. Глава седма. Задължителен финансов одит на финансови 
отчети на предприятията от обществен интерес 
4 Източник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0537. 
[посетен 20.11.2019]., 
5 http://www.cposa.bg/attachments/article/220/POI_spisak_2017_04_05.pdf. [посетен 
23.11.2019]., 
6 https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/171130-Publication-Definition-of-
Public-Interest-Entities-in-Europe-published-version-2.pdf; [посетен 23.11.2019]., 
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бр. 15 от 16 Февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 Февруари 2019 г. 
1 Закон за счетоводството. В сила от 01.01.2016 г.; Обн., ДВ, бр. 95 от 8 Декември 2015 г., 
изм., ДВ, бр. 74 от 20 Септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 Ноември 2016 г., 
изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 Декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 Октомври 2017 г., 
изм., ДВ, бр. 92 от 17 Ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 Декември 2017 г., 
изм., ДВ, бр. 15 от 16 Февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 22 от 13 Март 2018 г., изм. и доп., 
ДВ, бр. 98 от 27 Ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр.13 от 12 Февруари 2019 г., изм. и 
доп., ДВ, бр. 37 от 7 Май 2019 г. 
2 Закон за счетоводството Обн., ДВ, бр. 95 от 29 Ноември 2016 г; изм. и доп., ДВ, бр. 37 
от 7 Май 2019 г., Допълнителни разпоредби, §1, т. 22. 
3 Закон за независимия финансов одит, Обн., ДВ, бр. 95 от 29 Ноември 2016 г., изм., ДВ, 
бр. 17 от 26 Февруари 2019 г. Глава седма. Задължителен финансов одит на финансови 
отчети на предприятията от обществен интерес 
4 Източник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0537. 
[посетен 20.11.2019]., 
5 http://www.cposa.bg/attachments/article/220/POI_spisak_2017_04_05.pdf. [посетен 
23.11.2019]., 
6 https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/171130-Publication-Definition-of-
Public-Interest-Entities-in-Europe-published-version-2.pdf; [посетен 23.11.2019]., 
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тия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регули-
рания пазар в държава – членка на Европейския съюз. Съгласно данните от 
същото изследване, по брой листвани на борсата дружества, България се 
доближава до страни като Франция – 483 бр., Полша – 450 бр., Швеция – 
350 бр., Гърция и Италия – по 233 бр. Очевидната диспропорция на броя 
листвани предприятия и мащабите на икономиките на тези страни, спрямо 
ситуацията в България се дължи на непоследователна държавна политика в 
близкото минало у нас. Приватизационните сделки в рамките на прехода 
на България към пазарна икономика водят до създаване на много на брой 
публични дружества. За съжаление, не малка част от тях към днешна дата 
(02.2020 година) почти не функционират или реализират малки резултати 
от дейности различни от основната дейност, за която са създадени. Същите 
тези дружества са ПОИ и подлежат на независим финансов одит. Това обс-
тоятелство създава специфична пазарна ниша за одиторски услуги. На 
другия полюс са ПОИ от типа банки, застрахователи и презастраховетели, 
пенсионноосигурителни дружества и управляваните от тях фондове, ин-
вестиционни посредници, колективни инвестиционни схеми и други, които 
по правило са „запазена територия― за големите десет и техните предста-
вители в България. Големите десетте е условно наименование на най-
големи европейски мрежи от одиторски фирми Deloitte, PwC, KPMG, EY, 
BDO, Grant Thornton, Nexia International, Baker Tilly, Mazars и Moore 
Stephens* (*след септември 2019 г. – Moore Europe). Голяма част от предп-
риятията /вкл. банки, застрахователи, пенсионносигурителни и други ПОИ/ 
чиито собственици на капитала са чуждестранни дружества, директно по-
сочват на българските дъщерни дружества, кого да изберат за одитор. Една 
от причините за това е създаване на по-лесни условия за провеждане на 
групов одит и изпълнение на консолидационни процедури. Това създава 
условия за сигурен пазарен дял на големите десет, като изкривява конку-
рентните предимства и измества равновестното състояние на пазара. 

Както посочихме по-горе, налице е и специфична пазарна ниша за оди-
торски услуги. Това са одитори изпълняващи независим финансов одит на 
ПОИ, които например са: листнати на борсата дружества, но дейността им 
и резултатите от нея са големи; неголеми АДСИЦ, управляващи няколко 
инвестиционни имота; по-малки колективни инвестиционни схеми; местни 
компании, които имат установени отношения с няколко регистрирани оди-
тора от същата област. Често срещан случай в практиката е одитор, който 
никога не е изпълнявал одит на ПОИ, да поеме изпълнението на такъв ан-
гажимент само защото е изтекъл периода на ротация на неговия колега. 
Тук е мястото да въведем условното понятие „малка одиторска практи-
ка― (МОП). Напред в изложението ще ползваме това понятие, като за по-
конкретно разбиране ще посочим условни показатели, характеризиращи 
този вид одиторски практики:  
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 Самостоятелно практикуващ регистриран одитор или одиторско 
дружество. 

 Изпълнени до 30 одиторски ангажимента, включително и на ПОИ за 
период на една отчетна година. 

 Персонал до 10 човека с изключение на регистрираните одитори. 
Тези показатели са примерни и условни, но имат за цел да очертаят един 

разпространен вид бизнес модел на одиторски практики. Както е отбеляза-
но по-горе одитори извършващи независим финансов одит на ПОИ на все-
ки три години подлежат на инспекции от КПНРО, за което комисията със-
тавя и приема план на база предоставени данни от Съвета за контрол по 
качеството на одиторските услуги на ИДЕС1. Базирани на данни на 
КПНРО от инспекционните планове за последните пет години може да 
очертаем следната статистика:   

Таблица 1. Данни за планирани инспекции на КПНРО  
и мястото на „малките одиторски практики―2. 

Година на инс-
пекционен план 

Брой планирани 
инспекции на 

одиторски прак-
тики 

Планирани инспекции 
отговарящи на критерии-

те „малка одиторски 
практики― 

Брой изпълнени оди-
торски ангажименти на 

ПОИ от „малки оди-
торски практики― В брой В проценти 

2014 68 45 66,18% 123 
2015 69 50 72,46% 107 
2016 64 45 70,31% 109 

2017-2018 66 45 68,18% 105 
2019 51 34 66,67% 70 

 
Видно от посоченото, немалък брой финансови отчети на ПОИ се оди-

тират от „малки одиторски практики―. Устойчива в анализирания период е 
и тенденцията, както на броя на „малки одиторски практики― одитиращи 
ПОИ, така и на броя изпълнени от ангажименти. Намалението в последната 
година е еквивалентно на намалението на планираните инспекции, но тенден-
цията в проценти е относително постоянна. На база посоченото може да се 
заключи, че дейността „малки одиторски практики― изпълняващи независим 
финансов одит на ПОИ е съществена за пазара на одиторските услуги. 

Една реална възможност пред „малките одиторски практики― за навли-
зане на пазара на одиторски услуги на банки, застрахователи и пенсионно-
сигурителни дружества дават т.нар. съвместни одити. Те са факт от 2017 г. 
уредени подробно в ЗНФО, Насоките за изпълнение на съвместен одит на 

                                                           
1 Закон за независимия финансов одит, Обн., ДВ, бр. 95 от 29 Ноември 2016 г., изм., ДВ, 
бр. 17 от 26 Февруари 2019 г.; чл. 38 ал.6. 
2 Данни от годишни програми за надзорна дейност на КНПРО – http://www.cposa.bg/ 
index.php/2012-10-31-13-58-13/2012-10-31-13-59-20  [посетен 26.11.2019]., 
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1 Закон за независимия финансов одит, Обн., ДВ, бр. 95 от 29 Ноември 2016 г., изм., ДВ, 
бр. 17 от 26 Февруари 2019 г.; чл. 38 ал.6. 
2 Данни от годишни програми за надзорна дейност на КНПРО – http://www.cposa.bg/ 
index.php/2012-10-31-13-58-13/2012-10-31-13-59-20  [посетен 26.11.2019]., 
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КПНРО1, критериите на Комисията за финансов надзор (КФН) и Българска 
народна банка (БНБ) за одиторски дружества, които да изпълняват съвмес-
тен одит. Изпълнението на критериите включва наемането на експерти 
(оценители, актюери, финансови анализатори, ИТ-специалисти, вътрешни 
одитори), което може да оцени като стимул за развитие на малките одитор-
ски практики. В анализа следва да се изключи влиянието на одиторското 
възнаграждение, което обикновено е в по-нисък размер за МОП, пропор-
ционално на изпълнената одиторска работа. От тук започват преспективи-
те. Реализацията на нормативните изисквания от една страна и натиска на 
възнаграждението за одит от друга страна създават вакуум, които може да 
се запълни от малки практики, които да изпълняват част от одиторските 
процедури. Тази реална перспектива е инструмент за подобряване на ка-
чеството на одиторската работа на МОП. Стремежът за участие в съвмест-
ни одити би могъл да доведе до създавене на контакти, привличане и ин-
вестиране в кадри, които да отговарят на изискванията, заложени в крите-
риите на КФН и БНБ за участие на експерти. В допълнение качеството на 
одиторските услуги на МОП може да се повиши чрез: използване на под-
ходящ (полезен) одиторски софтуер, създаване и разработване на модели, 
образци на работни одиторски документи, помощни материали, насочващи 
приложения за прилагане на счетоводни и одиторски стандарти за по-
сложни ангажименти (напр. на застрахователни и пенсионносигурителни 
дружества). Към перспективите може да се посочи възможността големите 
одиторски дружества да подпомагат малките одиторски практики, чрез 
предоставяне на методология, споделяне на ресурси (човешки, ИТ и соф-
туерни решения), обучения и осигуряване на достъп до бази данни за об-
мен на практики и решения на казуси, възможности за по-икономичен дос-
тъп до експерти (данъчни, оценители и др.). 

Дискусионен остава и въпросът свързан с увеличаващата се концентра-
ция на одиторски възнаграждения2. Големите десет и техните представите-
ли в България все повече ще изпитват затруднение за изпълнение на изиск-
ванията на ЗНФО, Регламент (ЕС) № 537/2014 и Етичния кодекс по отноше-
ние концентрацията на възнаграждения. Същият проблем е в сила и за малки-
те одиторски практики, които лесно могат да достигнат и надхвърлят прага. 

Следва да се обърне внимание, че рисковете от гледна точка на качест-
вото на одита при големите одиторски компании са повече, поради: склон-
ност към пренебрегване на изискванията за независимост от отговорни 
одитори; предоставянето на услуги на клиенти, които са икономичски 
свързани лица; липса на достатъчно време, поради голям брои одити и на-
тиск на кратките срокове за приключване на ангажиментите; високо нато-

                                                           
1 http://www.cposa.bg/attachments/article/235/NASOKI_SAVMESTEN_ODIT_2017_06_14. 
pdf [посетен 26.11.2019]., 
2 Закон за независимия финансов одит, Обн., ДВ, бр. 95 от 29 Ноември 2016 г., изм., ДВ, 
бр. 17 от 26 Февруари 2019 г., Одиторско възнаграждение, чл. 66. 
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варване на одит мениджъри и отговорни одитори; проблемни одиторски 
софтуери и формално изпълнение на процедури за контрол на изпълнената 
работа; липса и текучество на подготвени и мотивирани кадри на опера-
тивно ниво. Малките одиторски практики са носители на по-малък риск, 
поради: редуцирано влияние на посочените по-горе рискови фактори и за-
силена чувствителност към тях; директно, пряко управление и насочване 
на работните процесите; превантивни механизми за контрол на възниква-
щи заплахи; задържане на професионални кадри, чрез създаване на прия-
телска работна атмосфера и разбирателство. Наличието на имиджов ком-
понент и поддържане на добра професионална репутация при малките 
практики са механизми за намаляване на риска, докато големите разчитат 
на вече изградени позиции и име. По такъв начив големите практики ста-
ват гъвкави и възприемчиви към рисковете, увеличавайки пропускателната 
способност за поемане на ангажименти с високорискови нива. 

Ролята на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 
при регулиране и управление на рисковете в системата на одиторските ус-
луги е с особено значение. Все по-значим елемент при упражняване на 
надзорните правомощия на комисията е мониторингът на рисковете в оста 
одитирано предприятие – регистриран одитор/одиторско дружество. По 
отношение на оперативните функции на КПНРО, важно е разграничаване-
то на малки и големи одиторски практики и съответния подход при инс-
пекции и разследвания. В свое изследване от 2019 г., д-р Дияна Банкова 
излага тезата, че по отношение на плановите инспекции, вниманието на 
КПНРО и ИДЕС следва да е насочено към „създаването и внедряването на 
въпросници за малки дружества. Голяма част от тях не извършват дейност 
по всеки един обект на одита, затова е необходимо да се облекчи формата 
на въпросника. По този начин ще се спести голям ресурс от време за из-
пълнение на инспекциите―1. Освен това методологията на КПНРО свързана 
с инспекциите на МОП следва да бъде насочена не към формализиране и 
детайлизиране, а да бъде базирана на риска, като се фокусира върху същес-
твени и значими обекти на одит. По отношение на големите практики ус-
пешни надзорни техники биха били: инспекции базирани на отделни обек-
ти в няколко изпълнени ангажимента (например проверка на одиторски 
доказателства за обект кредитни ангажименти и отчитане на инвестиции в 
дъщерни предприятия); инспекции по непредсказуемост; непрекъснат мо-
ниторинг за определен период от време; предварителен контрол при пое-
мане на одиторски ангажименти. 

В заключение може да обобщим, че настоящата работа отразява вижда-
нето на автора за структурирането, функционирането и състоянието на 
един пазарен сегмент одиторски одиторски дружества наречени „малки 

                                                           
1 Банкова Д. Методологически аспекти на публичния надзор върху одиторската профе-
сия. ИК – УНСС. 2019, с.154 
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одиторски практики―. Мнението на автора е базирано главно на емпиричен 
опит. Важно да се посочи, че според автора малките практики следва да се 
подкрепят и насърчават, за да отговорят на предизвикателствата на най-
новото време, тъй като с малко ресурс създават продукт с висока стойност. 
Именно тази ефикасност е достатъчно основание за усилия и упоритост в 
бъдещо усъвършенстване.  

Темата за функционирането и състоянието на българските одиторските 
практики отдавна присъства като научно приложно поле. Нейната харак-
терна комплексност, както и многообразието на практически решения при 
реализацията на нормативните изисквания в областта, създава перспективи 
за бъдещи емпирични изследвания. От друга страна научно-изследовател-
ските резултати могат да доведат до създаване на възможности за подобря-
ване и усъвършенстване на прилаганите одиторските процедури. Всичко 
това е обективирано от необходимостта за удовлетворяване на потребите-
лите на финансовите отчети и одиторските доклади. Реализацията на този 
цикличен процес може да стане образец за „добра практика― и модел, чрез 
които България да заеме своето заслужено място в страните от ЕС в об-
ластта на одита. Но преди всичко усилията следва да се концентрират към 
градивно взаимодейстие между всички страни в процеса, насочено с пог-
лед към бъдещето, а не обърнати към миналото или съсредоточени в па-
раграфите с дребен шрифт. 
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ACTUAL ISSUES AND CHALLENGES TO SMALL AUDIT 
PRACTICES 

 
Yasen Kirov 

 
Abstract: The report aims to clarify the concept of 'small audit practice' and 

to address the main issues and challenges in the audit field of the same 
practices. The relevance of the topic is confirmed by the ability of auditors 
different than the 'big ten' audit firms to enter the market segment for audits of 
banks and insurance companies. The accumulated experience of joint audits 
makes it possible to look at problems and their solutions. The author examines 
the results of the CPOSA's (Commission of Public Oversight of Statutory 
Auditors) inspections of 'small audit practices' and the prospects for 
development in the audit activity. 

 
Key words: audit, audit standarts, small audit practice, big ten audit 

practices, public interest company 
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проф. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 

 
Проф. д-р Стоян Стоянов е преподавател в ка-

тедра „Счетоводство и анализ“ (1974 г.). Придоби-
ва научна степен „доктор“ (1986 г.) с дисертация на 
тема „Отчетно – информационно осигуряване на 
кредитирането на предприятията – теоретико – 
методологични проблеми“. Избран е за доцент 
(1988 г.) и за професор (2009 г.).  

Заемани длъжности: ръководител катедра „Сче-
товодство и анализ“ 1995 – 2016 г.; декан на „Фи-
нансово – счетоводен факултет“ 1995 – 1999 г.; 
председател на Общото събрание на УНСС 2011 – 

2015 г.; директор на Университет център по стандартизация, анализ и одит 
на финансовия отчет. 

Области на научни интереси: теоретичните основи на предмета и метода 
на счетоводството, акционерния капитал като обект на счетоводно отчита-
не, актуални проблеми на анализа и одита на финансовите отчети, истории 
и перспективи на развитие на счетоводното образование. 

Чете лекции по дисциплините Обща теория на счетоводството, Счето-
водство на банките, Анализ на финансовите отчети, Финансово–счетоводен 
мениджмънт 

Автор е на монографиите: Акционерният капитал в счетоводството; 
Анализ и информационно осигуряване на кредитния риск; Банки и банково 
счетоводство. 

Като съавтор участва в учебниците: „Обща теория на счетоводството“, 
„Банково счетоводство“, „Анализ на финансовите отчети на финансовите 
предприятия“, „Спецкурс по счетоводство в публичния сектор“, „Застрахо-
вателно счетоводство“ и др. 

Има над 120 публикации (доклади на конференции, научни статии) в 
страната и в чужбина.  

Участва в национални и университетски проекти. 
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алните активи“. Автор е на учебника „Специализиран курс по финансово 
счетоводство“. Има над 150 публикации (студии, доклади на конференции, 
научни статии) в страната и в чужбина. Участва в национални и универси-
тетски проекти. Член е на Работна група № 27 „Счетоводна политика и не-
зависим финансов одит“ към Съвета по европейски въпроси (СЕВ). 

 
  

 
проф. д-р СНЕЖАНА БАШЕВА, д.е.с. 
 

Проф. д-р Снежана Башева – д.е.с е аспирант 
(1987-1992) и преподавател в катедра „Счетовод-
ство и анализ“ (от 1992). Придобива научна сте-
пен „доктор“ (1995 г.) с дисертация на тема „Ор-
ганизационни усъвършенствания в счетоводство-
то с оглед постигане на по-голяма информацион-
на съдържателност на годишните отчети“. Изб-
рана е за доцент (2001) и за професор (2010). На-
учен секретар на катедра „Счетоводство и ана-
лиз“ (1995 – 1999), зам.-ръководител на катедра 
„Счетоводство и анализ“ (2000-2015 г.), зам.-

декан на Финансово-счетоводен факултет при УНСС (2002-2006), директор 
на Центъра за дистанционно обучение (2010-2012), член на Контролния съ-
вет при УНСС (2007-2011) и декан на Финансово-счетоводен факултет от 
(2011-2019). Ръководител е на катедра „Счетоводство и анализ“ от 2016 г. 
Член е на Програмния съвет по НИД от 2002 г. и на Академичния съвет при 
УНСС от 2012 г. Член е на международни редколегии и програмни съвети 
на международни научни форуми. От 1999 г. е дипломиран експерт-
счетоводител и член на Международната федерация на счетоводителите. 
Притежава лиценз за оценител на цели предприятия и търговски вземания. 
Области на научни интереси: теория на счетоводството, стандартизация в 
счетоводството, финансово счетоводство, креативно счетоводство, корпо-
ративно и данъчно счетоводство, счетоводство на предприятия в ликвида-
ция и несъстоятелност, бизнесоценяване. Чете лекции по дисциплините 
„Финансово счетоводство“, „Специализиран курс по финансово счетоводс-
тво“, „Корпоративно счетоводство“, „Данъчно счетоводство“, „Счетоводст-
во при несъстоятелност и ликвидация“, „Глобализация и стандартизация в 
счетоводството“, „Основи на счетоводството“, „Бизнесоценяване“ и „Меж-
дународни счетоводни стандарти“. Автор е на монографиите: „За Японския 
счетоводен модел“ (1996), „Развитие на счетоводната политика на банки в 
несъстоятелност“ (2001), „Модел за калкулиране на разходите на базата на 
дейности в банките“, съавтор (2005), „Стандартизацията в счетоводството“, 
съавтор (2009), „Британо-американски счетоводен модел“ (2009), „Концеп-
туални основи и насоки на развитие на стандартизацията в счетоводството“ 
(2010). Като съавтор участва в учебниците: „Основи на корпоративното 
счетоводство“, „Основи на счетоводството“, „Обща теория на счетоводст-
вото“, „Управленски анализи и счетоводство“, „Банково счетоводство“, 
„Международни счетоводни стандарти – (МСФО)“, „Финансова отчетност“, 
„Финансово счетоводство-основен курс“, „Практикум по бизнес оценява-
не“, „Бизнес оценяване“, „Данъчно счетоводство“, „Отчитане на нематери-
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„Финансово счетоводство“, „Специализиран курс по финансово счетоводс-
тво“, „Корпоративно счетоводство“, „Данъчно счетоводство“, „Счетоводст-
во при несъстоятелност и ликвидация“, „Глобализация и стандартизация в 
счетоводството“, „Основи на счетоводството“, „Бизнесоценяване“ и „Меж-
дународни счетоводни стандарти“. Автор е на монографиите: „За Японския 
счетоводен модел“ (1996), „Развитие на счетоводната политика на банки в 
несъстоятелност“ (2001), „Модел за калкулиране на разходите на базата на 
дейности в банките“, съавтор (2005), „Стандартизацията в счетоводството“, 
съавтор (2009), „Британо-американски счетоводен модел“ (2009), „Концеп-
туални основи и насоки на развитие на стандартизацията в счетоводството“ 
(2010). Като съавтор участва в учебниците: „Основи на корпоративното 
счетоводство“, „Основи на счетоводството“, „Обща теория на счетоводст-
вото“, „Управленски анализи и счетоводство“, „Банково счетоводство“, 
„Международни счетоводни стандарти – (МСФО)“, „Финансова отчетност“, 
„Финансово счетоводство-основен курс“, „Практикум по бизнес оценява-
не“, „Бизнес оценяване“, „Данъчно счетоводство“, „Отчитане на нематери-
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проф. д-р ДАНИЕЛА МИЛЧОВА ФЕСЧИЯН 

 
Проф. Даниела Фесчиян е доктор по иконо-

мика. Редовен преподавател е в катедра „Сче-
товодство и анализ“ на УНСС. Избрана е за 
доцент през 2005 г., а за професор през 2014 г. 
Води лекционни курсове в бакалавърска и ма-
гистърска степен по дисциплините „Счетовод-
ство и анализ на банките“, „Стандартизация на 
счетоводството в публичния сектор“, „Финан-
сово-счетоводен мениджмънт в банките“, 
„Анализ на финансовите отчети на предприя-
тията от публичния сектор“ и др. Ръководител 
е на магистърска програма „Счетоводство“ със 
специализация „Стандартизация и счетоводст-

во в публичния сектор.“ 
Научните интереси на проф. Фесчиян са в областта на финансово-

счетоводния мениджмънт в банките и стандартизацията на счетоводството 
в публичния сектор. Автор е на повече от 130 публикации (монографии, 
студии, учебници и статии) в реферирани и индексирани научни списания и 
доклади пред национални и международни конференции. Някои от които са 
следните: 

1. Фесчиян, Д., „Стандартизация на счетоводството и модели за отчитане 
на дълготрайните материални активи в публичния сектор“, С., Издателски 
комплекс – УНСС, трето преработено и допълнено издание, София 2018 г., 
270 с. – ИК – 15; 

2. Фесчиян, Д., „Счетоводен анализ на кредитния риск в банките“, С., 
Годишник на ИДЕС 2010 г., стр. 171 – 197; 

3. Фесчиян, Д., „Счетоводството, като източник на информация за уп-
равление на капиталовата адекватност на банките и новото Базелско спора-
зумение , София, 2005 г, УИ Стопанство, 260 с. – ИК16; 

4. Фесчиян, Д., За стандартизация на счетоводната система в предприя-
тията от публичния сектор“, Научни трудове на УНСС, том 1, София, ИК 
УНСС, 2014 г., с.127-163 

5. Фесчиян, Д., „Международните счетоводни стандарти за публичния 
сектор и процесът на хармонизация на счетоводството в ЕС“, Икономичес-
ки изследвания, ИИИ на БАН, ISSN 0205-3292, списанието има SCImago 
Journal Rank (SJR) и се индексира и реферира от Journal of Economic Litera-
ture/ Econ Lit, Американската икономическа асоциация (АИА), както и 
RePEc, EBSCO, SCOPUS, списанието и всички негови статии са включени в 
каталога на електронната библиотека CEEOL, кн.4, 2013 г., с. 122-145; 
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6. Feschiyan, D., „A System of Indicators for Financial Analysis of the Mu-
nicipal Real Property“, Acta Universitatis Danubius, (ISSN2065-0175 E-2067 – 
340X), The journal is included in international databases: REPECQ Econ Papers, 
Ideas, DOAS, Index Copernicus, Proquest, EBSCO Publishing, Genamics, Ca-
bell,s Directories ,Vol.4, 2013, p.402-415 ; 

7. Feschiyan, D., „Importing the Model of Uncapitalized Assets Accounting in 
Public Sector“, Economics 21,(ISSN1314-3123), The journal is included in inter-
national databases: EBSCO Publishing, Vol.2, 2013, p.38-48 ; 

8. Feschiyan, D., „Financial analysis of the structure composition and Effec-
tive use of Publicly Owned Real Estate“, DialoguE – E – Journal, (ISSN1311-
9206), The journal is included in international databases: EBSCO Publish-
ing,Vol.3, 2013, p.25-40; 

9. Feschiyan, D., „The Process of Harmonization of Public Sector Accounting 
in the EU „, Economics Alternatives, (ISSN1312-7462), The journal is included 
in international databases: ЕконЛит ,Vol.4, 2013, p.62-73; 

10. Фесчиян, Д., „Европейска система от хармонизирани счетоводни 
стандарти за публичния сектор (European System of Harmonized Account-
ing“), ИИИ на БАН, Икономическа мисъл, (ISSN0013-2993), The journal is 
included in international databases: ВИНИТИ Реферативен журнал (1994 – 
2005),EconLit (2000 -)EBSCO Publishing,Vol.4, 2013, p.106-117; 

Проф. Фесчиян участва в национални и международни проекти, консул-
тативни и експертни групи по проблеми на счетоводството и анализа в бан-
ките и публичния сектор. Лектор е към Международния банков институт. 

Член е на редакционни колегии на национални и международни издания. 
Член е на програмни и организационни комитети на национални и между-
народни научни форуми. 

Проф. д-р Даниела Фесчиян има четири специализации във водещи анг-
лийски университети по проблемите на счетоводството и анализа в банките, 
счетоводството в публичния сектор международните счетоводни стандарти 
за финансово отчитане и международните счетоводни стандарти за публич-
ния сектор. През периода 2005 до 2016 година е била научен секретар на ка-
тедра „Счетоводство и анализ“. От 2008 до 2011 година е била зам.-декан на 
Финансово-счетоводния факултет на УНСС. От 2011 г. до 2015 г. е била 
член на Контролния съвет на УНСС. От 2015 г. до 2019 г. е била зам.-пред-
седател на Контролния съвет на УНСС. През 2019 г. е избрана за председа-
тел на Контролния съвет на УНСС. От 2001 година е лицензиран лектор по 
Международни счетоводни стандарти към Американската агенция за меж-
дународно развитие. През 2016 г. е избрана за зам.-ръководител на катедра 
„Счетоводство и анализ“. 

Проф. д-р Даниела Фесчиян е зам.-председател на Асоциацията на ико-
номическите училища в България. 
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проф. д-р РУМЯНА ПОЖАРЕВСКА 
 

Проф. д-р Румяна Пожаревска е преподавател в 
катедра „Счетоводство и анализ“ от 1991 г. Доктор 
по икономика и професор по научна специалност 
„Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопан-
ската дейност“. Специализирала е в Института на 
френските одитори и експерт счетоводители и в 
счетоводна къща „Concorde europeenne“, Париж, 
Франция. Области на научни интереси: теория на 
счетоводството, финансово счетоводство, отчитане 
дейността на организациите с нестопанска цел, сче-
товодни аспекти на нематериалните активи. Чете 

лекции по дисциплините „Финансово счетоводство“, „Счетоводство на не-
материалните активи“, „Принципи на представяне и отчитане на интелекту-
алния капитал и на природните ресурси“, „Основи на счетоводството“. Ав-
тор е на монографиите: „Отчитане дейността на предприятията с нестопан-
ска цел“ (2008), „Отчитане на приходите. Отчитане на разходите“ (2008), 
„Интелектуална собственост – признаване, представяне и оповестяване за 
счетоводни цели“ (2010), „Accounting aspects of intangible cultural heritage – 
current issues in the theory and practice in Bulgaria“ („LAP LAMBERT 
Academic Publishing“, 2014), „Счетоводни аспекти на интелектуалния капи-
тал“ (2017). В съавторство участва в монографиите „Възможности за разви-
тието на организацията и нормативната уредба на счетоводството в Бълга-
рия за малки и средни предприятия върху основата на континенталната сче-
товодна система“(2015), „Адаптиране на учебни програми към изисквания-
та на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)“ 
(2016), „Изследване на възможностите за адаптиране на учебни програми 
към изискванията на Аssociation of chartered certified accountants (ACCA) 
(2019), в учебниците „Основи на счетоводството“ (2009), „Отчитане на не-
материалните активи (2012), „Финансова отчетност“ (2016), в редица сбор-
ници и в учебни помагала по счетоводство. Има над 80 публикации (докла-
ди на конференции, научни статии) в страната и в чужбина. 

През периода 2011 – 2019 г. е зам.-декан по международно сътрудничес-
тво и качество на обучението на Финансово-счетоводен факултет на УНСС. 
От м. 12.2019 г. е председател на Общото събрание на Финансово-
счетоводен факултет на УНСС. Член е на Комисията по акредитация на 
УНСС от 2017 г. Член на работна група към Министерство на финансите за 
разработване на национална счетоводна регулаторна рамка. Участва в на-
ционални и университетски проекти. Член е на редакционни колегии на на-
ционални и международни издания. Член на програмни и организационни 
комитети на университетски и международни научни форуми. 
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ската дейност“. Специализирала е в Института на 
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материалните активи“, „Принципи на представяне и отчитане на интелекту-
алния капитал и на природните ресурси“, „Основи на счетоводството“. Ав-
тор е на монографиите: „Отчитане дейността на предприятията с нестопан-
ска цел“ (2008), „Отчитане на приходите. Отчитане на разходите“ (2008), 
„Интелектуална собственост – признаване, представяне и оповестяване за 
счетоводни цели“ (2010), „Accounting aspects of intangible cultural heritage – 
current issues in the theory and practice in Bulgaria“ („LAP LAMBERT 
Academic Publishing“, 2014), „Счетоводни аспекти на интелектуалния капи-
тал“ (2017). В съавторство участва в монографиите „Възможности за разви-
тието на организацията и нормативната уредба на счетоводството в Бълга-
рия за малки и средни предприятия върху основата на континенталната сче-
товодна система“(2015), „Адаптиране на учебни програми към изисквания-
та на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)“ 
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ници и в учебни помагала по счетоводство. Има над 80 публикации (докла-
ди на конференции, научни статии) в страната и в чужбина. 

През периода 2011 – 2019 г. е зам.-декан по международно сътрудничес-
тво и качество на обучението на Финансово-счетоводен факултет на УНСС. 
От м. 12.2019 г. е председател на Общото събрание на Финансово-
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ционални и международни издания. Член на програмни и организационни 
комитети на университетски и международни научни форуми. 

  

ДОЦЕНТИ



 
доц. д-р АТАНАСКА ИВОВА ФИЛИПОВА-СЛАНЧЕВА 
 

Доц. д-р Атанаска Ивова Филипова-Сланчева 
e преподавател в УНСС към катедра „Счетовод-
ство и анализ“ от 2005 г. Завършва висшето си 
образование в УНСС, гр. София – Бакалавър по 
Счетоводство и контрол през 2001 г. и Магистър 
по Международни икономически отношения 
през 2003 г. Придобива научна степен „доктор“ 
(2014 г.) по научна специалност: 05.02.07 „Сче-
товодна отчетност, контрол и анализ на стопан-
ската дейност“. Тема на дисертационния труд: 
„Счетоводството като информационно-контрол-

на система при управлението на кредитния риск в банките“. Хабилитиран 
доцент е от 2018 г. по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол 
и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност във финансовия 
сектор)“. 

Провежда лекционни и практико-приложни занятия по следните дис-
циплини: „Основи на счетоводството“; „Счетоводство“, „Обща теория на 
счетоводството“, „Счетоводство на банките“, „Счетоводство на застрахова-
телите“, „Финансово-счетоводен мениджмънт“, „Анализ на финансовите 
отчети на финансовото предприятия“ и др. Специализирала е по програма 
„Леонардо да Винчи“, „Учение през целия живот“, мярка „Мобилност в пе-
риода 2005 г.-2006 г .- „Продължаващо обучение на младежи с висше ико-
номическо образование без трудов опит № BG/00/A/F/EX-166107, Берлин, 
Германия“ и през 2009 г. – „Комуникацията в междукултурната среда при 
професионалното образование и обучение №2008-2BG1-LEO03-00978, Бра-
тислава, Словакия“. Автор е на редица статии в реферирани и индексирани 
научни списания и доклади пред национални и международни конферен-
ции. Автор е на монографиите: „Финансови отчети на банките – регламенти 
и анализи“ и „Нови моменти в Базел III при управление, анализ и надзор на 
ликвидността и капиталовите изисквания в банките“ Работи като изследо-
вател в международни, национални и университетски проекти. От 2010 г. е 
дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, член на Института 
на дипломираните експерт – счетоводители в България. Контрольор е към 
СККОУ на ИДЕС. 

Научни интереси: теория на счетоводството, финансово счетоводство; 
счетоводство и анализ на дружествата от финансовия сектор, като банки, 
застрахователи и др.; одит и др. 
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тислава, Словакия“. Автор е на редица статии в реферирани и индексирани 
научни списания и доклади пред национални и международни конферен-
ции. Автор е на монографиите: „Финансови отчети на банките – регламенти 
и анализи“ и „Нови моменти в Базел III при управление, анализ и надзор на 
ликвидността и капиталовите изисквания в банките“ Работи като изследо-
вател в международни, национални и университетски проекти. От 2010 г. е 
дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, член на Института 
на дипломираните експерт – счетоводители в България. Контрольор е към 
СККОУ на ИДЕС. 

Научни интереси: теория на счетоводството, финансово счетоводство; 
счетоводство и анализ на дружествата от финансовия сектор, като банки, 
застрахователи и др.; одит и др. 
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доц. д-р БОЙКА БРЕЗОЕВА 

 
Бойка Брезоева е родена на 23.10.1957 г. През 

1979 г. завършва висше икономическо образова-
ние във ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Сче-
товодна отчетност“. От 1980 г. е преподавател в 
катедра „Счетоводство и анализ“. От ноември 
2009 г. е доктор по икономика, а от декември 
2012 г. – доцент. Научните й интереси са в об-
ластта на финансовите инструменти и 
МСС/МСФО. Защитила е докторска дисертация 
на тема „Счетоводни аспекти на управление на 
финансови рискове чрез деривативни инстру-

менти“. Преподава по дисциплините „Финансово счетоводство с препода-
ване на английски език“, „Управленско счетоводство“, „Представяне и по-
вестяване на финансовите инструменти във финансовите отчети“ и „Спец-
курс по Международни счетоводни стандарти“. 

Дипломиран експерт-счетоводител и член на ИДЕС е от 1999 г., регист-
риран одитор. Специализирала е през 1991 г. в Лондон и през 1993 г. – в 
Лестър, Великобритания. През 2001 г. е сертифицирана за лектор по Меж-
дународни счетоводни стандарти (МСС). Била е лектор на много курсове за 
обучение на счетоводители и одитори. Участвала е в работната група към 
Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС 
в националното счетоводно законодателство. 

 
доц. д-р КАТЯ ЗЛАТАРЕВА 
  

Катя Златарева е родена на 30.05.1965 г. в 
гр. София. Завършва висше образование, спе-
циалност „Счетоводство и контрол“ в УНСС – 
София. През 2009 г. й е присъдена образова-
телна и научна степен „доктор“ по научна 
специалност „Счетоводна отчетност, контрол 
и анализ на стопанската дейност“, диплома 
33687/28.12.2009 г. от Висша атестационна 
комисия при МС на РБ. Темата на докторската 
й дисертация е „Диагностичен и прогностичен 
счетоводен анализ на корпорацията“. През 
2014 г. й е присъдена академичната длъжност 

„доцент“, свидетелство 47/2014 г. от УНСС – София. 
От 1998 г. е преподавател в Катедра „Счетоводство и анализ“ в УНСС – 

София. 

От 2004 г. е регистриран одитор, диплома 0610/17.12.2004 от ИДЕС. 
Основни публикации 
Златарева, К., „Счетоводна политика и бизнес стратегия на корпорация-

та“, Издателски комплекс на УНСС, С., 2014 
Динев, М., Златарева, К., „Теория на счетоводството“, Издателство Тра-

кия-М, С., 2012,  
Златарева, К., „Диагностичен и прогностичен финансов одит“, Годишник 

на ИДЕС. 
 
 
доц. д-р РОСИЦА ИВАНОВА 
 

Родена е на 06.03.1960 г. в гр.София. Средно 
образование завършва в 7-мо ЕСПУ в София. 
През 1986 г. завършва висше икономическо об-
разование във ВИИ „Карл Маркс“ – София (сега 
УНСС), специалност „Счетоводна отчетност“. 
През същата година постъпва на работа в учеб-
но-методичния кабинет на катедра „Счетоводна 
отчетност и икономически анализ“ на ВИИ 
„Карл Маркс“. През 1988 г. е избрана за асис-
тент в същата катедра, където последователно е 
старши асистент (1991 г.) и главен асистент 

(1996 г.). През м. април 2000 г. защитава дисертационен труд на тема: 
„Анализ на финансовото състояние на предприятията от финансово-
брокерския бизнес“ и придобива образователната и научна степен „доктор 
по икономика“. През 2011 г. е избрана за доцент в УНСС по научна специ-
алност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност 
(анализ на стопанската дейност)“. Преподава по дисциплините: „Анализ на 
стопанската дейност“, „Спецкурс по икономически анализ в промишле-
ността“, „Спецкурс по икономически анализ в търговията“, „Финансово-
стопански анализ на предприятието“, „Финансово-икономически анализ“, 
„Анализ и контрол в масмедиите“, „Анализ на финансовите отчети на не-
финансовите предприятия“, „Икономически анализ“, „Основи на счетовод-
ството“, „Счетоводство“. Член е на комисията по качество на обучението и 
акредитацията на Финансово-счетоводния факултет на УНСС за периода от 
м. декември 2011 г. до м. март 2017 г., а от м. март 2017 г. до м. декември 
2019 г. – на факултетната комисия за осигуряване и оценяване на качество-
то. Председател е на комисията по качество на обучението и акредитацията 
на катедра „Счетоводство и анализ“ за периода от м. декември 2011 г. до м. 
декември 2019 г. Член е на комисията по атестация на преподавателите към 
катедра „Счетоводство и анализ“ за периода от м. декември 2011 г. до м. 
декември 2015 г.  
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доц. д-р БОЙКА БРЕЗОЕВА 

 
Бойка Брезоева е родена на 23.10.1957 г. През 

1979 г. завършва висше икономическо образова-
ние във ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Сче-
товодна отчетност“. От 1980 г. е преподавател в 
катедра „Счетоводство и анализ“. От ноември 
2009 г. е доктор по икономика, а от декември 
2012 г. – доцент. Научните й интереси са в об-
ластта на финансовите инструменти и 
МСС/МСФО. Защитила е докторска дисертация 
на тема „Счетоводни аспекти на управление на 
финансови рискове чрез деривативни инстру-

менти“. Преподава по дисциплините „Финансово счетоводство с препода-
ване на английски език“, „Управленско счетоводство“, „Представяне и по-
вестяване на финансовите инструменти във финансовите отчети“ и „Спец-
курс по Международни счетоводни стандарти“. 

Дипломиран експерт-счетоводител и член на ИДЕС е от 1999 г., регист-
риран одитор. Специализирала е през 1991 г. в Лондон и през 1993 г. – в 
Лестър, Великобритания. През 2001 г. е сертифицирана за лектор по Меж-
дународни счетоводни стандарти (МСС). Била е лектор на много курсове за 
обучение на счетоводители и одитори. Участвала е в работната група към 
Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС 
в националното счетоводно законодателство. 

 
доц. д-р КАТЯ ЗЛАТАРЕВА 
  

Катя Златарева е родена на 30.05.1965 г. в 
гр. София. Завършва висше образование, спе-
циалност „Счетоводство и контрол“ в УНСС – 
София. През 2009 г. й е присъдена образова-
телна и научна степен „доктор“ по научна 
специалност „Счетоводна отчетност, контрол 
и анализ на стопанската дейност“, диплома 
33687/28.12.2009 г. от Висша атестационна 
комисия при МС на РБ. Темата на докторската 
й дисертация е „Диагностичен и прогностичен 
счетоводен анализ на корпорацията“. През 
2014 г. й е присъдена академичната длъжност 

„доцент“, свидетелство 47/2014 г. от УНСС – София. 
От 1998 г. е преподавател в Катедра „Счетоводство и анализ“ в УНСС – 

София. 

От 2004 г. е регистриран одитор, диплома 0610/17.12.2004 от ИДЕС. 
Основни публикации 
Златарева, К., „Счетоводна политика и бизнес стратегия на корпорация-

та“, Издателски комплекс на УНСС, С., 2014 
Динев, М., Златарева, К., „Теория на счетоводството“, Издателство Тра-

кия-М, С., 2012,  
Златарева, К., „Диагностичен и прогностичен финансов одит“, Годишник 

на ИДЕС. 
 
 
доц. д-р РОСИЦА ИВАНОВА 
 

Родена е на 06.03.1960 г. в гр.София. Средно 
образование завършва в 7-мо ЕСПУ в София. 
През 1986 г. завършва висше икономическо об-
разование във ВИИ „Карл Маркс“ – София (сега 
УНСС), специалност „Счетоводна отчетност“. 
През същата година постъпва на работа в учеб-
но-методичния кабинет на катедра „Счетоводна 
отчетност и икономически анализ“ на ВИИ 
„Карл Маркс“. През 1988 г. е избрана за асис-
тент в същата катедра, където последователно е 
старши асистент (1991 г.) и главен асистент 

(1996 г.). През м. април 2000 г. защитава дисертационен труд на тема: 
„Анализ на финансовото състояние на предприятията от финансово-
брокерския бизнес“ и придобива образователната и научна степен „доктор 
по икономика“. През 2011 г. е избрана за доцент в УНСС по научна специ-
алност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност 
(анализ на стопанската дейност)“. Преподава по дисциплините: „Анализ на 
стопанската дейност“, „Спецкурс по икономически анализ в промишле-
ността“, „Спецкурс по икономически анализ в търговията“, „Финансово-
стопански анализ на предприятието“, „Финансово-икономически анализ“, 
„Анализ и контрол в масмедиите“, „Анализ на финансовите отчети на не-
финансовите предприятия“, „Икономически анализ“, „Основи на счетовод-
ството“, „Счетоводство“. Член е на комисията по качество на обучението и 
акредитацията на Финансово-счетоводния факултет на УНСС за периода от 
м. декември 2011 г. до м. март 2017 г., а от м. март 2017 г. до м. декември 
2019 г. – на факултетната комисия за осигуряване и оценяване на качество-
то. Председател е на комисията по качество на обучението и акредитацията 
на катедра „Счетоводство и анализ“ за периода от м. декември 2011 г. до м. 
декември 2019 г. Член е на комисията по атестация на преподавателите към 
катедра „Счетоводство и анализ“ за периода от м. декември 2011 г. до м. 
декември 2015 г.  
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Научното творчество на доц. Р. Иванова е основно в областта на иконо-
мическия анализ на дейността на предприятието. Автор е на учебници, мо-
нографии, студии, научни статии, научни доклади, изнесени на междуна-
родни и национални конференции в страната и чужбина. Между тях са: 
учебниците „Финансово-стопански анализ“ (в съавторство), „Финансово-
стопански анализ на предприятието“ – електронен учебник (в съавторство), 
„Анализ на финансовото състояние на предприятието“, „Финансова отчет-
ност“ (в съавторство), „Финансов мениджмънт“ (в съавторство), „Счетовод-
ство и анализ на финансовите отчети на предприятието“ (в съавторство), 
„Счетоводство“; монографията „Анализ на риска и ефективността при реа-
лизирането на проекти в условията на публично-частно партньорство“; сту-
диите „Отчетът за приходите и разходите – източник на информация за 
анализа и оценката на ефективността на предприятието“, „По въпроса за 
оборота на капитала и методиката за неговия анализ“; научните статии и 
доклади „Счетоводен подход за анализ на рентабилността на капитала“; 
„Аспекти на анализа и оценката на темпа на растеж на предприятието“; 
„Modern aspects of the organization’s financial equilibrium“; „Topical issues of 
the analysis of industrial enterprise’s sales profitability“; Aspects of the analysis 
of enterprise’s rate of return“; „On the analysis of turnover of enterprise’s short-
term assets“; „A methodology for analysis of material consumption of 
production“ и др. 

 
 
доц. д-р МАРИАНА МИХАЙЛОВА, д.е.с. 
 

Доц. д-р Мариана Петрова Михайлова е 
преподавател в катедра „Счетоводство и ана-
лиз“ (1978 г.). Придобива научна степен „док-
тор“ (2006 г.). с дисертация на тема „Счето-
водни проблеми при управлението на риска в 
застраховането“. Назначена е за доцент през 
2011 г.  

Области на научни интереси: Обща теория 
на счетоводството, Финансово счетоводство, в 
т.ч. Счетоводство на застрахователите, Счето-
водство на осигурителите. През 1989 – 1990 г. 

специализира в Университет „LA SAPIENZA“, Рим, Италия, в областта на 
счетоводството на застрахователите. 

Титуляр е на дисциплините Счетоводство на застрахователите, Счето-
водство на осигурителите, Счетоводство и финансиране на малките и сред-
ните фирми, Основи на счетоводството. Като съавтор участва в учебниците: 
Финансово счетоводство, основен курс, Счетоводство на застрахователите, УИ. 

Някои от основните публикации са: Финансови отчети на фондовете за 

допълнително пенсионно осигуряване, монография, Развитие и проблеми 
на счетоводството на застрахователите при преминаването от разнообразни 
практики към общоприети принципи, студия, Финансов мениджмънт, глава 
трета Отчет за приходите и разходите, глава пета Структура на разходите, 
глава шеста Анализ на финансово-счетоводните отчети, Финансово – сче-
товоден анализ в застраховането, Счетоводството в България в контекста на 
международния процес на счетоводно унифициране, Проблемът за риска в 
застраховането и необходимостта от счетоводно-информационно осигуря-
ване управлението му, Финансовото счетоводство при управлението риска 
на застрахователя – роля и значение, Приложение на Международните 
стандарти за финансово отчитане в застраховането, Влияние на европейс-
ките директиви върху счетоводната практика в застраховането, Ролята на 
финансовото счетоводство при управлението риска на застрахователя, Имат 
ли нужда малките и средните предприятия в България от Международен 
стандарт за финансово отчитане?, Възможности за развитието на организа-
цията и нормативната уредба на счетоводството в България за малки и средни 
предприятия върху основата на континенталната счетоводна система.  

Доц. д-р М. Михайлова е ръководител на университетски проекти за на-
учно изследване, За качественото изпълнение на преподавателската и науч-
но – изследователската дейност на доц. д-р М. Михайлова значение имат 
придобитите в годините допълнителни практически умения и способности, 
апробирани чрез практическото прилагане и на: Сертификат „Експерт про-
верител на измами“,Сертификат за оценителска правоспособност за оценка 
на финансови активи и финансови институции, Съдебно-счетоводен екс-
перт – вещо лице. 

От 1993 г. Мариана Михайлова е дипломиран експерт-счетоводител, ре-
гистриран одитор. Участва в органи на Института на дипломираните екс-
перт-счетоводители в България (ИДЕС), в т. ч. в Съвета за контрол на ка-
чеството на одиторските услуги и в Дисциплинарния съвет.  

Доц. д-р М. Михайлова е членувала и членува в различни професионал-
ни организации и институции, в т.ч.: от 2012 г. – Асоциация за противо-
действие на икономическите измами; от 2009 г. – Камара на независимите 
оценители в България; за периода от 2002 г. до 2008 г. – Национален съвет 
по счетоводство; от 1993 г. – ИДЕС. 
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Научното творчество на доц. Р. Иванова е основно в областта на иконо-
мическия анализ на дейността на предприятието. Автор е на учебници, мо-
нографии, студии, научни статии, научни доклади, изнесени на междуна-
родни и национални конференции в страната и чужбина. Между тях са: 
учебниците „Финансово-стопански анализ“ (в съавторство), „Финансово-
стопански анализ на предприятието“ – електронен учебник (в съавторство), 
„Анализ на финансовото състояние на предприятието“, „Финансова отчет-
ност“ (в съавторство), „Финансов мениджмънт“ (в съавторство), „Счетовод-
ство и анализ на финансовите отчети на предприятието“ (в съавторство), 
„Счетоводство“; монографията „Анализ на риска и ефективността при реа-
лизирането на проекти в условията на публично-частно партньорство“; сту-
диите „Отчетът за приходите и разходите – източник на информация за 
анализа и оценката на ефективността на предприятието“, „По въпроса за 
оборота на капитала и методиката за неговия анализ“; научните статии и 
доклади „Счетоводен подход за анализ на рентабилността на капитала“; 
„Аспекти на анализа и оценката на темпа на растеж на предприятието“; 
„Modern aspects of the organization’s financial equilibrium“; „Topical issues of 
the analysis of industrial enterprise’s sales profitability“; Aspects of the analysis 
of enterprise’s rate of return“; „On the analysis of turnover of enterprise’s short-
term assets“; „A methodology for analysis of material consumption of 
production“ и др. 

 
 
доц. д-р МАРИАНА МИХАЙЛОВА, д.е.с. 
 

Доц. д-р Мариана Петрова Михайлова е 
преподавател в катедра „Счетоводство и ана-
лиз“ (1978 г.). Придобива научна степен „док-
тор“ (2006 г.). с дисертация на тема „Счето-
водни проблеми при управлението на риска в 
застраховането“. Назначена е за доцент през 
2011 г.  

Области на научни интереси: Обща теория 
на счетоводството, Финансово счетоводство, в 
т.ч. Счетоводство на застрахователите, Счето-
водство на осигурителите. През 1989 – 1990 г. 

специализира в Университет „LA SAPIENZA“, Рим, Италия, в областта на 
счетоводството на застрахователите. 

Титуляр е на дисциплините Счетоводство на застрахователите, Счето-
водство на осигурителите, Счетоводство и финансиране на малките и сред-
ните фирми, Основи на счетоводството. Като съавтор участва в учебниците: 
Финансово счетоводство, основен курс, Счетоводство на застрахователите, УИ. 

Някои от основните публикации са: Финансови отчети на фондовете за 

допълнително пенсионно осигуряване, монография, Развитие и проблеми 
на счетоводството на застрахователите при преминаването от разнообразни 
практики към общоприети принципи, студия, Финансов мениджмънт, глава 
трета Отчет за приходите и разходите, глава пета Структура на разходите, 
глава шеста Анализ на финансово-счетоводните отчети, Финансово – сче-
товоден анализ в застраховането, Счетоводството в България в контекста на 
международния процес на счетоводно унифициране, Проблемът за риска в 
застраховането и необходимостта от счетоводно-информационно осигуря-
ване управлението му, Финансовото счетоводство при управлението риска 
на застрахователя – роля и значение, Приложение на Международните 
стандарти за финансово отчитане в застраховането, Влияние на европейс-
ките директиви върху счетоводната практика в застраховането, Ролята на 
финансовото счетоводство при управлението риска на застрахователя, Имат 
ли нужда малките и средните предприятия в България от Международен 
стандарт за финансово отчитане?, Възможности за развитието на организа-
цията и нормативната уредба на счетоводството в България за малки и средни 
предприятия върху основата на континенталната счетоводна система.  

Доц. д-р М. Михайлова е ръководител на университетски проекти за на-
учно изследване, За качественото изпълнение на преподавателската и науч-
но – изследователската дейност на доц. д-р М. Михайлова значение имат 
придобитите в годините допълнителни практически умения и способности, 
апробирани чрез практическото прилагане и на: Сертификат „Експерт про-
верител на измами“,Сертификат за оценителска правоспособност за оценка 
на финансови активи и финансови институции, Съдебно-счетоводен екс-
перт – вещо лице. 

От 1993 г. Мариана Михайлова е дипломиран експерт-счетоводител, ре-
гистриран одитор. Участва в органи на Института на дипломираните екс-
перт-счетоводители в България (ИДЕС), в т. ч. в Съвета за контрол на ка-
чеството на одиторските услуги и в Дисциплинарния съвет.  

Доц. д-р М. Михайлова е членувала и членува в различни професионал-
ни организации и институции, в т.ч.: от 2012 г. – Асоциация за противо-
действие на икономическите измами; от 2009 г. – Камара на независимите 
оценители в България; за периода от 2002 г. до 2008 г. – Национален съвет 
по счетоводство; от 1993 г. – ИДЕС. 
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доц. д-р МАЯ НАЧКОВА, д.е.с. 
 

Доц. д-р Мая Начкова е преподавател към ка-
тедра „Счетоводство и анализ“ към УНСС – гр. 
София от м. 02.1995 г. Чете лекции по основи на 
счетоводството, счетоводство на застраховате-
лите, на осигурителите и на банките пред сту-
денти в УНСС, Нов Български Университет, 
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 
Методий“, Висше училище по застраховане и 
финанси, Висше училище по сигурност и ико-
номика и др. 

От м. 06.2004 г. е Доктор по икономика по 
специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дей-
ност“ като защитава докторска дисертация на тема: „Счетоводни модели за 
управление на капитала на застрахователите“. 

От м. 12.2010 г. е хабилитиран доцент по специалност „Счетоводна от-
четност, контрол и анализ на стопанската дейност“ като защитава моногра-
фичен труд на тема: „Особености в дейността и счетоводството на застра-
ховател в несъстоятелност и ликвидация“. 

От м. 11.1998 г. е дипломиран експерт – счетоводител, регистриран оди-
тор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в Бълга-
рия. Тя е дипломиран лектор по Международни счетоводни стандарти и че-
те лекции по МСФО/МСС пред професионални счетоводители и регистри-
рани одитори. 

От м. 04.2008 г. до м. 04.2014 г. е Председател на Съвета по професио-
нална етика към Института на дипломираните експерт-счетоводители в 
България. 

Има изнесени множество доклади пред научни конференции и публику-
вани студии и статии в специализирани икономически издания по пробле-
мите на счетоводното отчитане на дейността на застрахователите, пенсион-
ните фондове и пенсионноосигурителните дружества, инвестиционните 
дружества и инвестиционните посредници, на договорните фондове, на 
дружествата със специална инвестиционна цел и по въпросите за професи-
оналната етика на дипломираните експерт – счетоводители. Съавтор е в 
учебници по счетоводство на застрахователите и осигурителите и в сборни-
ци по счетоводство на банките. 

Автор е на следните публикации: 
1. Монографии: „Особености в дейността и счетоводството на застрахо-

вател в несъстоятелност и ликвидация“, „Анализ на финансовите отчети и 
оценка на риска на пенсионни фондове, пенсионноосигурителни дружества, 
застрахователни и здравноосигурителни дружества и договорни фондове“. 

2. Студии: „Специфични обекти на финансовия одит в договорните 
фондове“, „Специфични обекти на отчитане и финансов одит в дейността 
на инвестиционните посредници“, „Основни насоки за регулиране на ин-
вестициите и надзора на дейността на здравните осигурители“, „Морално-
етични дилеми за професионалната етика на дипломираните експерт-
счетоводители“, „Специфични обекти на финансовия одит в пенсионните 
фондове и пенсионноосигурителните дружества“. 

3. Статии: „Финансови измами и престъпления, свързани с данък върху 
добавената стойност и мерки за тяхната превенция и противодействие“, 
„Финансови измами и престъпления, свързани с електронни платежни инс-
трументи и отражението им в счетоводството на банките“, „Основни насоки 
за регулиране на инвестициите и надзора на дейността на здравните осигу-
рители“, „Счетоводно отчитане на дейността на здравните осигурители“, 
„Нови изисквания към одита на дейността и на финансовите отчети на заст-
рахователите“, „Образуване и отчитане на запасния фонд при застраховате-
лите“, „Себестойност на застрахователния продукт“, „Необходимост от но-
ви аспекти при изготвяне на годишните счетоводни отчети на застрахова-
телните дружества“, „Отчитане на разчетите в застрахователните дружест-
ва“, „Технология на вътрешния контрол, осъществяван в застрахователните 
дружества“ и др. 

3. Учебници и сборници: в съавторство: „Счетоводство на застрахова-
телите и осигурителите“, „Счетоводство на застрахователите“, „Сборник 
задачи по банково счетоводство“. 

4. Доклади пред научни конференции: „Незанисим финансов одит на 
предприятия, обявени в несъстоятелност и ликвидация“, „Предизвикателст-
ва пред професионалната етика, подготовката и продължаващото обучение 
на специалистите в областта на независимия финансов одит“, „Специфични 
обекти на счетоводството и финансовия одит в пенсионните фондове“, 
„Проблеми и предизвикателства при осъществяване и отчитане на специ-
фичната дейност на здравните застрахователи“, „Финансови измами и 
престъпления, свързани с виртуални платежни средства“, „Отчитане на ин-
вестициите в договорни фондове и инвестиционни дружества“, „Финансови 
измами при счетоводното отчитане на дейността на застрахователите“, 
„Възможности за синхронизиране на счетоводството и надзора на дейност-
та на застрахователите“, „Практическото обучение по счетоводство във 
висшето образование – възможност за личностна реализация на студенти-
те“, „Проблеми при счетоводното отчитане на капитала на инвестиционно-
то дружество от отворен тип“, „Отчитане на инвестирането на капитала на 
застрахователите“ и др. 
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доц. д-р МАЯ НАЧКОВА, д.е.с. 
 

Доц. д-р Мая Начкова е преподавател към ка-
тедра „Счетоводство и анализ“ към УНСС – гр. 
София от м. 02.1995 г. Чете лекции по основи на 
счетоводството, счетоводство на застраховате-
лите, на осигурителите и на банките пред сту-
денти в УНСС, Нов Български Университет, 
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 
Методий“, Висше училище по застраховане и 
финанси, Висше училище по сигурност и ико-
номика и др. 

От м. 06.2004 г. е Доктор по икономика по 
специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дей-
ност“ като защитава докторска дисертация на тема: „Счетоводни модели за 
управление на капитала на застрахователите“. 

От м. 12.2010 г. е хабилитиран доцент по специалност „Счетоводна от-
четност, контрол и анализ на стопанската дейност“ като защитава моногра-
фичен труд на тема: „Особености в дейността и счетоводството на застра-
ховател в несъстоятелност и ликвидация“. 

От м. 11.1998 г. е дипломиран експерт – счетоводител, регистриран оди-
тор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в Бълга-
рия. Тя е дипломиран лектор по Международни счетоводни стандарти и че-
те лекции по МСФО/МСС пред професионални счетоводители и регистри-
рани одитори. 

От м. 04.2008 г. до м. 04.2014 г. е Председател на Съвета по професио-
нална етика към Института на дипломираните експерт-счетоводители в 
България. 

Има изнесени множество доклади пред научни конференции и публику-
вани студии и статии в специализирани икономически издания по пробле-
мите на счетоводното отчитане на дейността на застрахователите, пенсион-
ните фондове и пенсионноосигурителните дружества, инвестиционните 
дружества и инвестиционните посредници, на договорните фондове, на 
дружествата със специална инвестиционна цел и по въпросите за професи-
оналната етика на дипломираните експерт – счетоводители. Съавтор е в 
учебници по счетоводство на застрахователите и осигурителите и в сборни-
ци по счетоводство на банките. 

Автор е на следните публикации: 
1. Монографии: „Особености в дейността и счетоводството на застрахо-

вател в несъстоятелност и ликвидация“, „Анализ на финансовите отчети и 
оценка на риска на пенсионни фондове, пенсионноосигурителни дружества, 
застрахователни и здравноосигурителни дружества и договорни фондове“. 

2. Студии: „Специфични обекти на финансовия одит в договорните 
фондове“, „Специфични обекти на отчитане и финансов одит в дейността 
на инвестиционните посредници“, „Основни насоки за регулиране на ин-
вестициите и надзора на дейността на здравните осигурители“, „Морално-
етични дилеми за професионалната етика на дипломираните експерт-
счетоводители“, „Специфични обекти на финансовия одит в пенсионните 
фондове и пенсионноосигурителните дружества“. 

3. Статии: „Финансови измами и престъпления, свързани с данък върху 
добавената стойност и мерки за тяхната превенция и противодействие“, 
„Финансови измами и престъпления, свързани с електронни платежни инс-
трументи и отражението им в счетоводството на банките“, „Основни насоки 
за регулиране на инвестициите и надзора на дейността на здравните осигу-
рители“, „Счетоводно отчитане на дейността на здравните осигурители“, 
„Нови изисквания към одита на дейността и на финансовите отчети на заст-
рахователите“, „Образуване и отчитане на запасния фонд при застраховате-
лите“, „Себестойност на застрахователния продукт“, „Необходимост от но-
ви аспекти при изготвяне на годишните счетоводни отчети на застрахова-
телните дружества“, „Отчитане на разчетите в застрахователните дружест-
ва“, „Технология на вътрешния контрол, осъществяван в застрахователните 
дружества“ и др. 

3. Учебници и сборници: в съавторство: „Счетоводство на застрахова-
телите и осигурителите“, „Счетоводство на застрахователите“, „Сборник 
задачи по банково счетоводство“. 

4. Доклади пред научни конференции: „Незанисим финансов одит на 
предприятия, обявени в несъстоятелност и ликвидация“, „Предизвикателст-
ва пред професионалната етика, подготовката и продължаващото обучение 
на специалистите в областта на независимия финансов одит“, „Специфични 
обекти на счетоводството и финансовия одит в пенсионните фондове“, 
„Проблеми и предизвикателства при осъществяване и отчитане на специ-
фичната дейност на здравните застрахователи“, „Финансови измами и 
престъпления, свързани с виртуални платежни средства“, „Отчитане на ин-
вестициите в договорни фондове и инвестиционни дружества“, „Финансови 
измами при счетоводното отчитане на дейността на застрахователите“, 
„Възможности за синхронизиране на счетоводството и надзора на дейност-
та на застрахователите“, „Практическото обучение по счетоводство във 
висшето образование – възможност за личностна реализация на студенти-
те“, „Проблеми при счетоводното отчитане на капитала на инвестиционно-
то дружество от отворен тип“, „Отчитане на инвестирането на капитала на 
застрахователите“ и др. 
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доц. д-р НИКОЛАЙ ОРЕШАРОВ, д.е.с. 
 

Николай Орешаров е преподавател в катедра 
„Счетоводство и анализ“ (1995). Придобива 
научна степен „доктор“ (2007) с дисертация на 
тема „Счетоводноинформационни проблеми 
при осъществяване на бизнескомбинации между 
Еднонационални стопански предприятия“. Изб-
ран е за доцент (2014). 

Области на научни интереси – финансово от-
читане на предприятията, счетоводно отчитане 
на бизнескомбинациите, консолидация на фи-
нансовите отчети. 

Чете лекции по дисциплините „Счетоводна политика и финансови отче-
ти“ и „Данъчно счетоводство“. 

Автор е на монографията „Проблеми на счетоводно-информационното 
осигуряване на корпоративното подоходно облагане на предприятията“. 

Като съавтор учавства в учебниците „Счетоводна политика и финансови 
отчети на предприятията“ и „Данъчно счетоводство“. 

Има над 25 публикации (доклади на конференции, научни статии) в 
страната и в чужбина. 

 
 
доц. д-р ХРИСТИНА ОРЕШКОВА 
 

Доц. д-р Христина Орешкова е преподава-
тел в УНСС, катедра „Счетоводство и анализ“, 
от 1992 г. Завършила е специалности „Счето-
водство и контрол“ (1991 г.), „Икономическа 
педагогика“ (1992 г.) и „Финанси и счетоводс-
тво“ (2002 г.) за придобиване на правоспособ-
ност на съдебно-счетоводен експерт – вещо 
лице. 

Водила е лекционни курсове и занятия в 
образователно-квалификационните степени 
„бакалавър“ и „магистър“ по: Счетоводство на 
стопанското предприятие, Финансово счето-
водство, Счетоводство и анализ на баланса, 

Основи на счетоводството, Счетоводство на туристическото предприятие, 
Международни стандарти за финансово отчитане, Специализиран курс по 
финансово счетоводство, Съдебно-счетоводни и финансово-икономически 
експертизи, Счетоводство в бизнес организациите и други дисциплини, 
изучавани от студенти в редовно, задочно и дистанционно обучение по спе-

циалностите: „Счетоводство и контрол“, „Финанси“, „Финанси, счетоводс-
тво и контрол“, „Счетоводство и бизнес анализ“, „Одитинг“, „Право“, 
„Макроикономика“, „Информатика“, „Икономика на индустрията“, „Меж-
дународен туризъм“ и други, и от студенти в направленията „Икономика с 
чуждоезиково обучение“, „Икономика с преподаване на английски език“ и 
други. Преподавала е най-активно в Института за следдипломна квалифи-
кация и Филиалите за изнесено обучение към Университета за национално 
и световно стопанство. 

Специализирала е в областта на теорията и методологията на финансово-
то и сравнителното финансово счетоводство във Великобритания (1995 г.). 
Участвала е в международни научни форуми като автор на научни доклади 
и студии и като модератор. Има множество публикации, у нас и в чужбина, 
посветени на актуални проблеми в научната област „Счетоводна отчетност, 
контрол и анализ на стопанската дейност“. Някои от публикациите на доц. 
Христина Орешкова са следните: 

Concepts and Practice in France and the UK, Monographic research, Journal 
Bulgarian Accountant: Special Supplementary Edition to No. 17, 2005. 

Scientific, Theoretical and Methodological Problems in Managing Deprecia-
tion as an Economic Process in the Enterprise. Dissertation. Defense: Specialized 
Scientific Council on Economic Information, Accounting and Finance at the 
Higher Attestation Commission at the Council of Ministers of the Republic of 
Bulgaria, UNWE, Sofia, 2006. 
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„Икономика прес & Р-консулт“, 2009. 

Примерен индивидуален сметкоплан на стопанското предприятие. Ха-
рактеристика на сметките и примерна кореспонденция между тях. Разрабо-
тен от авторски колектив: проф. д-р на ик. науки Иван Душанов – научен 
ръководител, д-р Христина Орешкова, д-р Николай Н. Орешаров и гл. ас. д-
р Виктор Хаджикотев, София: „Ромина“, 2010. 

The Future Approach to Setting Global Financial Reporting Standards – in 
Favor of Trust and Integrity, Jubilee International Scientific Conference ‘Ac-
counting – Science, Practice, Independence’, University of National and World 
Economy, Sofia, Bulgaria, April 20th, 2010, Publications available in Bulgarian 
and English, 2011. 

Кризата и финансовото отчитане в бъдещето. Глобалните стандарти за 
финансово отчитане – реалност или утопия, Юбилейна международна на-
учна конференция „Криза и икономически растеж“, 60 години от основава-
нето на Финансово-счетоводен факултет при УНСС, октомври 2012 г., стр. 
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The Crisis and the Future of Financial Reporting. Global Financial Reporting 
Standards – Reality or Utopia, студия, Economic Alternative, UNWE, Sofia, pр. 
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доц. д-р НИКОЛАЙ ОРЕШАРОВ, д.е.с. 
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Favour of the Future, GBC ‘Questioning the Widely-held Dogmas’, Finance and 
Accounting Track, Dubrovnik, Zagreb Innovation Institute, Croatia, pp. 277-291, 
2014. 

Фундаментални въпроси на корпоративното финансово отчитане: Поуки 
от миналото в полза на бъдещето, студия, София: Годишник на ИДЕС 2014, 
стр. 403-436, 2015. 

The Rush Towards Erosion of Prudence in Accounting, AMIS International 
Scientific Conference, Bucharest University of Economic Studies, Faculty of Ac-
counting and Management Information Systems, 2016, Bucharest. In Proceedings 
of the 11th International Conference ‘Accounting and Management Information 
Systems’, Editura ASE, pp.171-188 [Double anonymous peer-reviewed by Inter-
national Scientific Expert Committee: Professor David Alexander (UK) and other 
distinguished Professors in Finance and Accounting from the UK, France, Aus-
tralia, USA, Austria and Romania]. 

The Debate on Prudence in Accounting, студия, CBUIC ‘Innovations in Sci-
ence and Education’, Prague, Czech Republic, Vol.5 (2017), Parts 1-2(1): pp. 
343-360 [Double anonymous peer-reviewed]. 

The Future of Corporate Reporting: Reflections on the Critical Question of the 
Necessity of Forward-Thinking Philosophy and Culture of Reporting Worldwide, 
Knowledge International Journal, Vol. 28(5), pp. 1455-1467, 2018. 

Considerations on the Matter of Whether the Introduction of the Expected 
Loss Approach under IFRS 9 Financial Instruments Will Contribute to Achieving 
Greater Transparency and Credibility of Financial Statements Information. In 
Collective Monograph of Scientific Articles ‘The Economy of Bulgaria and the 
European Union in the Digital World’, Sofia, Publishing Complex of UNWE, pp. 
284-301, 2019. 

Доц. д-р Христина Орешкова е съдебно-счетоводен експерт – вещо лице 
(2002). 

 
 
доц. д-р ДИАНА ПЕТРОВА 

 
Доц. д-р Диана Петрова е преподавател в ка-

тедра „Счетоводство и анализ“ при УНСС – Со-
фия от 1994 г. Завършила е специалностите „Сче-
товодство и контрол“, „Международни икономи-
чески отношения“ и „Икономическа педагогика“. 
През 1994 г. е назначена като редовен асистент, 
през 1997 г. е повишена в старши асистент, а през 
2000 г. – в главен асистент. Защитава дисертацио-
нен труд в областта на счетоводството и анализа 
на външнотърговската дейност през 2003 г. и при-

добива образователната и научна степен „доктор“ по икономика. През 2008 г. 

придобива научното звание „доцент“ по научната специалност „Счетоводна 
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“. Водила е лекционни 
курсове по учебните дисциплини Обща теория на счетоводството, Основи 
на счетоводството, Счетоводство, Финансово счетоводство, Счетоводство 
на външнотърговската дейност и Финансови отчети на корпоративни струк-
тури и транснационални компании. Специализирала е в университета „Де 
Монтфорт“ – гр. Лестър, Великобритания по проблемите на счетоводството. 
Автор е на монографии, учебници, учебни помагала, научни студии, статии и 
доклади в сферата на счетоводството, публикувани у нас и в чужбина. 

 
 
доц. д-р ЛИЛИЯ РАНГЕЛОВА, д.е.с. 

 
Лилия Тодорова Рангелова е родена на 

02.04.1972 г. в гр.София. Средно образование 
получава в Националната природо-
математическа гимназия „Aкад. Любомир 
Чакалов“, гр.София. През периода 1991 – 
1996 г. е студентка в Университета за нацио-
нално и световно стопанство, гр.София. През 
1995 г. завършва специалност „Счетоводство 
и контрол“, а през 1996 г. завършва и втора 
специалност – „Международни икономичес-
ки отношения“. 

През март 1996 г. започва работа в катедра 
„Счетоводна отчетност и икономически анализ“ на Университета за нацио-
нално и световно стопанство, гр. София, като редовен асистент От 1999 г. e 
старши асистент, от 2002 г. – главен асистент, а от 2014 г. – доцент в същата 
катедра. От 2001 г. има придобита правоспособност на „регистриран дип-
ломиран експерт-счетоводител“ и е член на Института на дипломираните 
експерт-счетоводители в България. 

През септември 2005 г. защитава дисертационен труд на тема „Счето-
водно-информационни проблеми при определянето на доходността по бан-
кови продукти“ и придобива научна степен „доктор“. 

Член е на редакционния съвет на Списание ИДЕС. 
Областите, в които извършва научно-изследователска и преподавателска 

дейност, са: финансово и управленско счетоводство в банките и теория на 
счетоводството 

Има над 50 публикации в областта на счетоводството в страната и предс-
тавени доклади пред научни конгреси и конференции в чужбина. Съавтор е 
на учебник по банково счетоводство и учебни помагала по счетоводство. 
Автор е на редица статии в наши специализирани периодични издания. 

 



Сборник с доклади 511

Favour of the Future, GBC ‘Questioning the Widely-held Dogmas’, Finance and 
Accounting Track, Dubrovnik, Zagreb Innovation Institute, Croatia, pp. 277-291, 
2014. 

Фундаментални въпроси на корпоративното финансово отчитане: Поуки 
от миналото в полза на бъдещето, студия, София: Годишник на ИДЕС 2014, 
стр. 403-436, 2015. 

The Rush Towards Erosion of Prudence in Accounting, AMIS International 
Scientific Conference, Bucharest University of Economic Studies, Faculty of Ac-
counting and Management Information Systems, 2016, Bucharest. In Proceedings 
of the 11th International Conference ‘Accounting and Management Information 
Systems’, Editura ASE, pp.171-188 [Double anonymous peer-reviewed by Inter-
national Scientific Expert Committee: Professor David Alexander (UK) and other 
distinguished Professors in Finance and Accounting from the UK, France, Aus-
tralia, USA, Austria and Romania]. 

The Debate on Prudence in Accounting, студия, CBUIC ‘Innovations in Sci-
ence and Education’, Prague, Czech Republic, Vol.5 (2017), Parts 1-2(1): pp. 
343-360 [Double anonymous peer-reviewed]. 

The Future of Corporate Reporting: Reflections on the Critical Question of the 
Necessity of Forward-Thinking Philosophy and Culture of Reporting Worldwide, 
Knowledge International Journal, Vol. 28(5), pp. 1455-1467, 2018. 

Considerations on the Matter of Whether the Introduction of the Expected 
Loss Approach under IFRS 9 Financial Instruments Will Contribute to Achieving 
Greater Transparency and Credibility of Financial Statements Information. In 
Collective Monograph of Scientific Articles ‘The Economy of Bulgaria and the 
European Union in the Digital World’, Sofia, Publishing Complex of UNWE, pp. 
284-301, 2019. 

Доц. д-р Христина Орешкова е съдебно-счетоводен експерт – вещо лице 
(2002). 

 
 
доц. д-р ДИАНА ПЕТРОВА 

 
Доц. д-р Диана Петрова е преподавател в ка-

тедра „Счетоводство и анализ“ при УНСС – Со-
фия от 1994 г. Завършила е специалностите „Сче-
товодство и контрол“, „Международни икономи-
чески отношения“ и „Икономическа педагогика“. 
През 1994 г. е назначена като редовен асистент, 
през 1997 г. е повишена в старши асистент, а през 
2000 г. – в главен асистент. Защитава дисертацио-
нен труд в областта на счетоводството и анализа 
на външнотърговската дейност през 2003 г. и при-

добива образователната и научна степен „доктор“ по икономика. През 2008 г. 

придобива научното звание „доцент“ по научната специалност „Счетоводна 
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“. Водила е лекционни 
курсове по учебните дисциплини Обща теория на счетоводството, Основи 
на счетоводството, Счетоводство, Финансово счетоводство, Счетоводство 
на външнотърговската дейност и Финансови отчети на корпоративни струк-
тури и транснационални компании. Специализирала е в университета „Де 
Монтфорт“ – гр. Лестър, Великобритания по проблемите на счетоводството. 
Автор е на монографии, учебници, учебни помагала, научни студии, статии и 
доклади в сферата на счетоводството, публикувани у нас и в чужбина. 

 
 
доц. д-р ЛИЛИЯ РАНГЕЛОВА, д.е.с. 

 
Лилия Тодорова Рангелова е родена на 

02.04.1972 г. в гр.София. Средно образование 
получава в Националната природо-
математическа гимназия „Aкад. Любомир 
Чакалов“, гр.София. През периода 1991 – 
1996 г. е студентка в Университета за нацио-
нално и световно стопанство, гр.София. През 
1995 г. завършва специалност „Счетоводство 
и контрол“, а през 1996 г. завършва и втора 
специалност – „Международни икономичес-
ки отношения“. 

През март 1996 г. започва работа в катедра 
„Счетоводна отчетност и икономически анализ“ на Университета за нацио-
нално и световно стопанство, гр. София, като редовен асистент От 1999 г. e 
старши асистент, от 2002 г. – главен асистент, а от 2014 г. – доцент в същата 
катедра. От 2001 г. има придобита правоспособност на „регистриран дип-
ломиран експерт-счетоводител“ и е член на Института на дипломираните 
експерт-счетоводители в България. 

През септември 2005 г. защитава дисертационен труд на тема „Счето-
водно-информационни проблеми при определянето на доходността по бан-
кови продукти“ и придобива научна степен „доктор“. 

Член е на редакционния съвет на Списание ИДЕС. 
Областите, в които извършва научно-изследователска и преподавателска 

дейност, са: финансово и управленско счетоводство в банките и теория на 
счетоводството 

Има над 50 публикации в областта на счетоводството в страната и предс-
тавени доклади пред научни конгреси и конференции в чужбина. Съавтор е 
на учебник по банково счетоводство и учебни помагала по счетоводство. 
Автор е на редица статии в наши специализирани периодични издания. 
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доц. д-р ТЕОДОРА РУПСКА 
 

Доц. д-р Теодора Рупска работи в катедра 
„Счетоводство и анализ“ от 1996 година като 
хоноруван преподавател, а от 2001 г. на основен 
трудов договор. Преди 2001 г. работи като асис-
тент в катедра „Икономика и счетоводство в 
транспорта“ на ВТУ „Тодор Каблешков“. През 
2004 г. е специализирала по въпросите на прак-
тическото обучение по счетоводство във Феде-
рална Република Германия. Придобива научна 
степен „доктор“ (2009 г.) с дисертация на тема 
„Теоретически и методологически проблеми при 

счетоводното третиране на краткотрайните биологични активи“. Избрана е 
за доцент (2014 г.), с монографията „Управленското счетоводство в аграр-
ните предприятия – проблеми и решения“. Водила е обучения към учебните 
центрове на „Българска стопанска камара“, „Национална агенция за прихо-
дите“, „Дружество „Знание“. Участва с разработването на материали с 
практическа насоченост на страниците на електронен портал „Счетоводст-
во“. Области на научни интереси: управленско счетоводство, счетоводство 
в аграрния сектор, счетоводно третиране на разходите. Чете лекции по дис-
циплините „Управленско счетоводство“, „Специализиран курс по управ-
ленско счетоводство“, „Аграрно счетоводство“, „Финансово отчитане в зе-
меделието“, „Основи на счетоводството“. Автор е на монографиите: „Био-
логични активи“ (2008, 2012), „Дългосрочни инвестиции. Инвестиционни 
имоти“ (2008), студиите „Методологични и приложни аспекти при отчитане 
на селскостопанската продукция“ (2011), „Нематериалните активи и инвес-
тиционните имоти на предприятието“(2008) и на „Методическо ръководст-
во по основи на счетоводството“ (2011). Съавтор е в учебниците „Финансо-
во счетоводство“ (2013) и „Управленско счетоводство (основен курс)“ 
(2015). Автор е на в множество статии и научни доклади представени в 
страната и чужбина. 

  

 
доц. д-р КАМЕЛИЯ САВОВА-СИМЕОНОВА 
 

Доц. д-р Камелия Савова е преподавател в катедра 
„Счетоводство и анализ“ (от 1987). Доктор и доцент по 
научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и 
анализ на стопанската дейност“. Член е на факултетния 
съвет (от 2008) и е заместник-декан по учебната работа 
на Финансово-счетоводния факултет при УНСС (от 
2019). Дипломиран експерт-счетоводител и член на 
Международната федерация на счетоводителите. Об-
ласти на научни интереси: теория на счетоводството, 
счетоводство в публичния сектор, счетоводни стандар-
ти. Чете лекции по дисциплините „Основи на счетовод-

ството“, „Теории, системи и школи в счетоводството“, „Счетоводство в 
публичния сектор“, „Подходи и политики на счетоводството в публичния 
сектор“, „Банково посредничество в публичния сектор“, „Финансово-
счетоводни системи в публичния сектор“. Автор е на монографиите: „Съв-
ременни подходи за счетоводно отчитане на приходите и разходите в пуб-
личния сектор“ и „Счетоводството като източник на информация за управ-
ление на банковата ликвидност“. Съавтор е в колективни монографии: „Ико-
номиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят“, УНСС – С.; 
„Contemporary of accounting and management in Poland and in Bulgaria“, Lodz 
University of Technology; „Удосконалення обліку, контролю і аналітичного 
забезпечення управління підприємством в умовах глобалізації економіки“, 
Луцьк; „Образователни стандарти на висшето образование по финанси, сче-
товодство и контрол“; 6 SWS International Scientific Conference on Social 
Sciences 2019 и др. Съавтор е в учебниците „Счетоводство – основен курс“, 
„Обща теория на счетоводството, „Теории, системи и школи в счетоводст-
вото“, „Счетоводство в публичния сектор“, „Подходи и политики на счето-
водството в публичния сектор“ и в редица сборници по счетоводство. Има 
над 90 публикации (доклади на конференции и научни статии) в страната и 
в чужбина. Участва в национални и университетски проекти. Специализи-
рала е в Германия и Великобритания. 
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доц. д-р ТЕОДОРА РУПСКА 
 

Доц. д-р Теодора Рупска работи в катедра 
„Счетоводство и анализ“ от 1996 година като 
хоноруван преподавател, а от 2001 г. на основен 
трудов договор. Преди 2001 г. работи като асис-
тент в катедра „Икономика и счетоводство в 
транспорта“ на ВТУ „Тодор Каблешков“. През 
2004 г. е специализирала по въпросите на прак-
тическото обучение по счетоводство във Феде-
рална Република Германия. Придобива научна 
степен „доктор“ (2009 г.) с дисертация на тема 
„Теоретически и методологически проблеми при 

счетоводното третиране на краткотрайните биологични активи“. Избрана е 
за доцент (2014 г.), с монографията „Управленското счетоводство в аграр-
ните предприятия – проблеми и решения“. Водила е обучения към учебните 
центрове на „Българска стопанска камара“, „Национална агенция за прихо-
дите“, „Дружество „Знание“. Участва с разработването на материали с 
практическа насоченост на страниците на електронен портал „Счетоводст-
во“. Области на научни интереси: управленско счетоводство, счетоводство 
в аграрния сектор, счетоводно третиране на разходите. Чете лекции по дис-
циплините „Управленско счетоводство“, „Специализиран курс по управ-
ленско счетоводство“, „Аграрно счетоводство“, „Финансово отчитане в зе-
меделието“, „Основи на счетоводството“. Автор е на монографиите: „Био-
логични активи“ (2008, 2012), „Дългосрочни инвестиции. Инвестиционни 
имоти“ (2008), студиите „Методологични и приложни аспекти при отчитане 
на селскостопанската продукция“ (2011), „Нематериалните активи и инвес-
тиционните имоти на предприятието“(2008) и на „Методическо ръководст-
во по основи на счетоводството“ (2011). Съавтор е в учебниците „Финансо-
во счетоводство“ (2013) и „Управленско счетоводство (основен курс)“ 
(2015). Автор е на в множество статии и научни доклади представени в 
страната и чужбина. 

  

 
доц. д-р КАМЕЛИЯ САВОВА-СИМЕОНОВА 
 

Доц. д-р Камелия Савова е преподавател в катедра 
„Счетоводство и анализ“ (от 1987). Доктор и доцент по 
научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и 
анализ на стопанската дейност“. Член е на факултетния 
съвет (от 2008) и е заместник-декан по учебната работа 
на Финансово-счетоводния факултет при УНСС (от 
2019). Дипломиран експерт-счетоводител и член на 
Международната федерация на счетоводителите. Об-
ласти на научни интереси: теория на счетоводството, 
счетоводство в публичния сектор, счетоводни стандар-
ти. Чете лекции по дисциплините „Основи на счетовод-

ството“, „Теории, системи и школи в счетоводството“, „Счетоводство в 
публичния сектор“, „Подходи и политики на счетоводството в публичния 
сектор“, „Банково посредничество в публичния сектор“, „Финансово-
счетоводни системи в публичния сектор“. Автор е на монографиите: „Съв-
ременни подходи за счетоводно отчитане на приходите и разходите в пуб-
личния сектор“ и „Счетоводството като източник на информация за управ-
ление на банковата ликвидност“. Съавтор е в колективни монографии: „Ико-
номиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят“, УНСС – С.; 
„Contemporary of accounting and management in Poland and in Bulgaria“, Lodz 
University of Technology; „Удосконалення обліку, контролю і аналітичного 
забезпечення управління підприємством в умовах глобалізації економіки“, 
Луцьк; „Образователни стандарти на висшето образование по финанси, сче-
товодство и контрол“; 6 SWS International Scientific Conference on Social 
Sciences 2019 и др. Съавтор е в учебниците „Счетоводство – основен курс“, 
„Обща теория на счетоводството, „Теории, системи и школи в счетоводст-
вото“, „Счетоводство в публичния сектор“, „Подходи и политики на счето-
водството в публичния сектор“ и в редица сборници по счетоводство. Има 
над 90 публикации (доклади на конференции и научни статии) в страната и 
в чужбина. Участва в национални и университетски проекти. Специализи-
рала е в Германия и Великобритания. 
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доц. д-р МАРКО ТИМЧЕВ 
 

Роден в гр.София, 31.12.1956 год. През 
1980 год. завършва ВИИ „К. Маркс“ – спе-
циалност. „Счетоводна отчетност“ и специ-
алност „Педагогика“. 

Работи като зам. главен счетоводител, 
ръководи отдел „Себестойност“ и анализа на 
стопанската дейност в индустриално предп-
риятие „ЕЛПРОМ – ЗЕМ“, град София. 

От 1981 год. е преподавател по „Анализ 
на стопанската дейност“, „Финансово-сто-
пански анализ“ и „Финансово-икономиче-

ски анализ“ във ВИИ, респ. в УНСС – Факултет „Финансово-счетоводен“, 
катедра „Счетоводство и анализ“. 

Придобива научна степен „Доктор по икономика“през 1991 год. с дисер-
тационен труд – „Проблеми на усъвършенстване на комплексния икономи-
чески анализ в предприятията за производство на електрически двигатели“. 

Избран е за „Главен асистент“ през 1989 год. и за „Доцент“ през 1995 г. 
През 1991 год. специализира по „Financial Business Analysis“ в Швеция – 

„Lund University“ – гр. Лунд, Корпорация „Tetra Pack“ – гр. Малмьо, и в 
Копенхаген, Дания. Специализира по „Финансов и икономически анализ“ в 
ЛФИ и СПГЭУ – гр.Санкт Петербург – Русия. Специализира в университе-
тите: КГЭУ – гр.Киев, ЖДТУ – гр.Житомир и в КМЗ – гр. Краматорск – 
Украйна.  

Доц.д-р Марко Тимчев чете лекциионни курсове по „Финансово-
стопански анализ“, „Финансово-икономически анализ“, „Анализ на ефек-
тивността чрез Балансирана система от показатели“, „Спецсеминар по „Фи-
нансово-стопански анализ“. 

 
Научни интереси и изследвания на доц. д-р Марко Тимчев: 

- „Финансово-стопански анализ на предприятието“ 
- „Анализ на финансовото състояние, финансовата стабилност и финансо-

вия риск“ 
- „Клъстерен, многопараметричен и ситуационен анализ на конкурентоспо-

собността“ 
- „Анализ на ефективността посредством балансирани системи от показатели“. 

 
Някои публикации на доц. д-р Марко Тимчев: 

- „Финансово-стопански анализ“ – 1991 год., изд. „Протед“; 
- „НСС и финансово-счетоводен анализ“ – 1995 год., изд. „Протед“; 
- „Финансово-стопански анализ“ – 1999 год., изд. „Тракия – М“ ; 

- „Финансово – стопански анализ на предприятието“ – 2006 год., „Тракия „;  
- „Концепция за анализа на счетоводния баланс на предприятието“ – 2010 

год., съавт., списание „Икономически изследвания“ – книга 3, Икономи-
чески институт на БАН 

- „Финансово-стопански анализ“ – 2011 год., изд. „Нова Звезда“; 
- „Балансирана система за бизнес анализ на предприятието“, 2015 год., 

ИДЕС 
- „Accounting and Balanced Business Analysis“, 2016, „Economic Discourse“, 

Institute of Accounting, „SOPHUS“, Ternopol, UKR 
- „Стопански счетоводен анализ на предприятието“, 2020, Икономически 

институт на БАН 
 
 
доц. д-р ЛЮБОМИР ТОДОРОВ 
 
 Завършва УНСС, специалност „Финанси“ през 1992 г. Работи в същия 

университет, катедра „Счетоводство и анализ“ от 1995г. През 2002 г. защи-
тава докторска дисертация, а от 2012 г. е доцент. Преподава дисциплините 
„Бизнес анализ“, „Анализ на инвестиционната дейност“, „Стойностно-

базирани модели за оценка на бизнеса“, 
„Финансово-стопански анализ“ и „Основи 
на счетоводството“. Научните му интереси 
са в областта на бизнес оценяването, ин-
вестиционния мениджмънт, финансовия и 
бизнес анализ. Има над 90 публикации в 
специализирани издания в страната и чуж-
бина. В стопанската практика Любомир 
Тодоров е работил като финансов анализа-
тор в инвестиционен фонд, като финансов 
мениджър и бизнес оценител. Участва в 
екипа, провеждаш обучението за оцените-
ли на предприятия към Камарата на неза-
висимите оценители в България. 

По-значими публикации: „Съвременни 
модели за оценка на бизнеса“, второ издание, Нова звезда, 2014 (моногра-
фия); Финансово-счетоводен мениджмънт, ИК УНСС, 2018 – (колективен 
учебник), глава 5 и глава 6; „Финансово-стопански анализ“, Тракия- М, 
2008 (учебник в съавторство); „Финансова отчетност“, ИК УНСС, 2016 
(учебник в съавторство); „Рентабилност и бизнес риск – модели и методи за 
анализ“, Тракия-М, 2002 (монография); „Съвременни подходи за оценка на 
бизнес риска“, годишник на ИДЕС, 2012 (студия); „Роля и задачи на бизнес 
анализа при антикризисното управление на предприятието“, годишник на 
ИДЕС, 2013 г. (студия); „Пазарният подход за оценка на бизнеса – пробле-
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доц. д-р МАРКО ТИМЧЕВ 
 

Роден в гр.София, 31.12.1956 год. През 
1980 год. завършва ВИИ „К. Маркс“ – спе-
циалност. „Счетоводна отчетност“ и специ-
алност „Педагогика“. 

Работи като зам. главен счетоводител, 
ръководи отдел „Себестойност“ и анализа на 
стопанската дейност в индустриално предп-
риятие „ЕЛПРОМ – ЗЕМ“, град София. 

От 1981 год. е преподавател по „Анализ 
на стопанската дейност“, „Финансово-сто-
пански анализ“ и „Финансово-икономиче-

ски анализ“ във ВИИ, респ. в УНСС – Факултет „Финансово-счетоводен“, 
катедра „Счетоводство и анализ“. 

Придобива научна степен „Доктор по икономика“през 1991 год. с дисер-
тационен труд – „Проблеми на усъвършенстване на комплексния икономи-
чески анализ в предприятията за производство на електрически двигатели“. 

Избран е за „Главен асистент“ през 1989 год. и за „Доцент“ през 1995 г. 
През 1991 год. специализира по „Financial Business Analysis“ в Швеция – 

„Lund University“ – гр. Лунд, Корпорация „Tetra Pack“ – гр. Малмьо, и в 
Копенхаген, Дания. Специализира по „Финансов и икономически анализ“ в 
ЛФИ и СПГЭУ – гр.Санкт Петербург – Русия. Специализира в университе-
тите: КГЭУ – гр.Киев, ЖДТУ – гр.Житомир и в КМЗ – гр. Краматорск – 
Украйна.  

Доц.д-р Марко Тимчев чете лекциионни курсове по „Финансово-
стопански анализ“, „Финансово-икономически анализ“, „Анализ на ефек-
тивността чрез Балансирана система от показатели“, „Спецсеминар по „Фи-
нансово-стопански анализ“. 

 
Научни интереси и изследвания на доц. д-р Марко Тимчев: 

- „Финансово-стопански анализ на предприятието“ 
- „Анализ на финансовото състояние, финансовата стабилност и финансо-

вия риск“ 
- „Клъстерен, многопараметричен и ситуационен анализ на конкурентоспо-

собността“ 
- „Анализ на ефективността посредством балансирани системи от показатели“. 

 
Някои публикации на доц. д-р Марко Тимчев: 

- „Финансово-стопански анализ“ – 1991 год., изд. „Протед“; 
- „НСС и финансово-счетоводен анализ“ – 1995 год., изд. „Протед“; 
- „Финансово-стопански анализ“ – 1999 год., изд. „Тракия – М“ ; 

- „Финансово – стопански анализ на предприятието“ – 2006 год., „Тракия „;  
- „Концепция за анализа на счетоводния баланс на предприятието“ – 2010 

год., съавт., списание „Икономически изследвания“ – книга 3, Икономи-
чески институт на БАН 

- „Финансово-стопански анализ“ – 2011 год., изд. „Нова Звезда“; 
- „Балансирана система за бизнес анализ на предприятието“, 2015 год., 

ИДЕС 
- „Accounting and Balanced Business Analysis“, 2016, „Economic Discourse“, 

Institute of Accounting, „SOPHUS“, Ternopol, UKR 
- „Стопански счетоводен анализ на предприятието“, 2020, Икономически 

институт на БАН 
 
 
доц. д-р ЛЮБОМИР ТОДОРОВ 
 
 Завършва УНСС, специалност „Финанси“ през 1992 г. Работи в същия 

университет, катедра „Счетоводство и анализ“ от 1995г. През 2002 г. защи-
тава докторска дисертация, а от 2012 г. е доцент. Преподава дисциплините 
„Бизнес анализ“, „Анализ на инвестиционната дейност“, „Стойностно-

базирани модели за оценка на бизнеса“, 
„Финансово-стопански анализ“ и „Основи 
на счетоводството“. Научните му интереси 
са в областта на бизнес оценяването, ин-
вестиционния мениджмънт, финансовия и 
бизнес анализ. Има над 90 публикации в 
специализирани издания в страната и чуж-
бина. В стопанската практика Любомир 
Тодоров е работил като финансов анализа-
тор в инвестиционен фонд, като финансов 
мениджър и бизнес оценител. Участва в 
екипа, провеждаш обучението за оцените-
ли на предприятия към Камарата на неза-
висимите оценители в България. 

По-значими публикации: „Съвременни 
модели за оценка на бизнеса“, второ издание, Нова звезда, 2014 (моногра-
фия); Финансово-счетоводен мениджмънт, ИК УНСС, 2018 – (колективен 
учебник), глава 5 и глава 6; „Финансово-стопански анализ“, Тракия- М, 
2008 (учебник в съавторство); „Финансова отчетност“, ИК УНСС, 2016 
(учебник в съавторство); „Рентабилност и бизнес риск – модели и методи за 
анализ“, Тракия-М, 2002 (монография); „Съвременни подходи за оценка на 
бизнес риска“, годишник на ИДЕС, 2012 (студия); „Роля и задачи на бизнес 
анализа при антикризисното управление на предприятието“, годишник на 
ИДЕС, 2013 г. (студия); „Пазарният подход за оценка на бизнеса – пробле-
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ми и решения“, годишник на ИДЕС, 2014г. (студия); „Оценка на финансо-
вия риск и степента на финансова устойчивост на предприятието“, годиш-
ник на ИДЕС, 2011 (студия); „Инвестиционният анализ и мениджмънт в 
нефинансовите предприятия“, годишник на ИДЕС, (студия); „Modern ap-
proaches for assessment of business success“, сборник доклади „Efficiency in 
the private and the public sector“, Newton College,.2015, Prague; „Способи за 
определяне справедливата цена на акциите и дяловете“, сп. ИДЕС, бр. 7, 
8/2012г., бр. 2,3/2013г. (поредица от статии); „Ефективност на бизнеса – ме-
тодологични и приложни аспекти на анализа и контрола“ – е-списание 
ИДЕС, бр.4/2017. 

 
 
доц. д-р МАРИЯ МАРКОВА 

 
 
Доц. д-р Мария Маркова е преподавател в 

катедра „Счетоводство и анализ“ към Финан-
сово-счетоводен факултет на УНСС (от 2003 г.). 
Родена през 1976 г. в гр. София. Завършила е 
УНСС през 1997 г. Доктор е по научна специ-
алност „Счетоводна отчетност, контрол и ана-
лиз на стопанската дейност“. Области на науч-
ни интереси: теория на счетоводството, финан-
сово счетоводство, счетоводство на нематери-
алните активи, счетоводство в публичния сек-
тор, счетоводство на недвижимата собственост, 
счетоводство на природните ресурси. Чете 
лекции и води упражнения по дисциплините 
„Основи на счетоводството“, „Финансово сче-

товодство“, „Спецкурс по финансово счетоводство“, „Счетоводство на не-
материалните активи на английски език“, „Публично-частно партньорство“, 
и други. Доц. д-р Мария Маркова чете лекции по „Финансови отчети“ (Fi-
nancial Reporting) в единствената магистърска програма в УНСС, акредити-
рана от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (Аssociation 
of Chartered Certified Accountants – ACCA). Издала е монографичен труд 
„Публично-частно партньорство – същност и отчетна рамка“ (2019). Защи-
тила е дисертация на тема „Счетоводни аспекти на концесиите“ (2012). Има 
над 20 публикации (доклади на конференции и научни статии) както в 
страната, така и в чужбина. В страната: „Публично-частно партньорство – 
нормативна рамка и отчитане в бюджетния сектор“ (2012), „Оповестяване 
на информация за концесионните сделки в годишните отчети на предприя-
тията“ (2013), „Признаване на активи в резултат на публично-частно парт-
ньорство“ (2015), „Счетоводна политика по отношение на активацията на 

разходите за проучване и оценка на минерални ресурси“ (2015) и др. В 
чужбина: „Концессии на добычу в Болгарии – бухгалтерские проблемы и 
перспективы применения“, Облік. Економіка. Менеджмент: міжнародний 
збірник наукових праць. Випуск 1. (м. Луцьк, 2014) и „Accounting 
interpretation of concession rights in the Republic of Bulgaria – topical issues“; 
статия в съавторство, публикувана в „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości“ 
(ZTR – „Theoretical Journal of Accounting“, 2015). Съавтор е в учебници и 
учебни помагала: Отчитане на нематериалните активи (2012), Обща теория 
на счетоводството (2013) Финансова отчетност (2016) и др. Ръководи уни-
верситетски научен проект на тема „Изследване на съвременните подходи 
за обучение по счетоводство с цел адаптиране към изискванията на акреди-
тиращите професионални организации ИДЕС, ICAEW И AСCА“. Счетово-
ден консултант с практически опит. 

 
 
доц. д-р МИХАИЛ МУСОВ 
 

Михаил Мусов е доцент в УНСС, катедра 
„Счетоводство и анализ“. Води лекции и семи-
нарни занятия по дисциплините: „Principles of 
Accounting“, „Fundamentals of Cost and Manage-
ment Accounting“, „Management Accounting“ и 
„Advanced Management Accounting“ в различни 
бакалавърски и магистърски програми. Има де-
сетки научни публикации в страната и чужбина 
(САЩ и др.). През 2015 г. и 2017 г. негови пуб-
ликации са включени в списъка на топ 10 на най-
сваляните от потребителите статии (SSRN's Top 

Ten download list), публикувани през последните 60 дни в световната мрежа 
Social Science Research Network (SSRN). В началото на 2018 г. Мусов е 
включен в топ 10% на авторите на SSRN с най-много сваляния на нови пуб-
ликации. От 2016 г. е научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, 
а от 2019 г. – главен секретар на УНСС по международно сътрудничество. 

Под негово ръководство са разработени и изпълнени над 100 инвестици-
онни проекта на обща стойност над 100 млн. евро. Много от разработените 
проекти са класирани на призови места.  

Научните му интереси са в областта на управленското счетоводство и 
теорията на счетоводството. Владее английски и немски. 
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ми и решения“, годишник на ИДЕС, 2014г. (студия); „Оценка на финансо-
вия риск и степента на финансова устойчивост на предприятието“, годиш-
ник на ИДЕС, 2011 (студия); „Инвестиционният анализ и мениджмънт в 
нефинансовите предприятия“, годишник на ИДЕС, (студия); „Modern ap-
proaches for assessment of business success“, сборник доклади „Efficiency in 
the private and the public sector“, Newton College,.2015, Prague; „Способи за 
определяне справедливата цена на акциите и дяловете“, сп. ИДЕС, бр. 7, 
8/2012г., бр. 2,3/2013г. (поредица от статии); „Ефективност на бизнеса – ме-
тодологични и приложни аспекти на анализа и контрола“ – е-списание 
ИДЕС, бр.4/2017. 

 
 
доц. д-р МАРИЯ МАРКОВА 

 
 
Доц. д-р Мария Маркова е преподавател в 

катедра „Счетоводство и анализ“ към Финан-
сово-счетоводен факултет на УНСС (от 2003 г.). 
Родена през 1976 г. в гр. София. Завършила е 
УНСС през 1997 г. Доктор е по научна специ-
алност „Счетоводна отчетност, контрол и ана-
лиз на стопанската дейност“. Области на науч-
ни интереси: теория на счетоводството, финан-
сово счетоводство, счетоводство на нематери-
алните активи, счетоводство в публичния сек-
тор, счетоводство на недвижимата собственост, 
счетоводство на природните ресурси. Чете 
лекции и води упражнения по дисциплините 
„Основи на счетоводството“, „Финансово сче-

товодство“, „Спецкурс по финансово счетоводство“, „Счетоводство на не-
материалните активи на английски език“, „Публично-частно партньорство“, 
и други. Доц. д-р Мария Маркова чете лекции по „Финансови отчети“ (Fi-
nancial Reporting) в единствената магистърска програма в УНСС, акредити-
рана от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (Аssociation 
of Chartered Certified Accountants – ACCA). Издала е монографичен труд 
„Публично-частно партньорство – същност и отчетна рамка“ (2019). Защи-
тила е дисертация на тема „Счетоводни аспекти на концесиите“ (2012). Има 
над 20 публикации (доклади на конференции и научни статии) както в 
страната, така и в чужбина. В страната: „Публично-частно партньорство – 
нормативна рамка и отчитане в бюджетния сектор“ (2012), „Оповестяване 
на информация за концесионните сделки в годишните отчети на предприя-
тията“ (2013), „Признаване на активи в резултат на публично-частно парт-
ньорство“ (2015), „Счетоводна политика по отношение на активацията на 

разходите за проучване и оценка на минерални ресурси“ (2015) и др. В 
чужбина: „Концессии на добычу в Болгарии – бухгалтерские проблемы и 
перспективы применения“, Облік. Економіка. Менеджмент: міжнародний 
збірник наукових праць. Випуск 1. (м. Луцьк, 2014) и „Accounting 
interpretation of concession rights in the Republic of Bulgaria – topical issues“; 
статия в съавторство, публикувана в „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości“ 
(ZTR – „Theoretical Journal of Accounting“, 2015). Съавтор е в учебници и 
учебни помагала: Отчитане на нематериалните активи (2012), Обща теория 
на счетоводството (2013) Финансова отчетност (2016) и др. Ръководи уни-
верситетски научен проект на тема „Изследване на съвременните подходи 
за обучение по счетоводство с цел адаптиране към изискванията на акреди-
тиращите професионални организации ИДЕС, ICAEW И AСCА“. Счетово-
ден консултант с практически опит. 

 
 
доц. д-р МИХАИЛ МУСОВ 
 

Михаил Мусов е доцент в УНСС, катедра 
„Счетоводство и анализ“. Води лекции и семи-
нарни занятия по дисциплините: „Principles of 
Accounting“, „Fundamentals of Cost and Manage-
ment Accounting“, „Management Accounting“ и 
„Advanced Management Accounting“ в различни 
бакалавърски и магистърски програми. Има де-
сетки научни публикации в страната и чужбина 
(САЩ и др.). През 2015 г. и 2017 г. негови пуб-
ликации са включени в списъка на топ 10 на най-
сваляните от потребителите статии (SSRN's Top 

Ten download list), публикувани през последните 60 дни в световната мрежа 
Social Science Research Network (SSRN). В началото на 2018 г. Мусов е 
включен в топ 10% на авторите на SSRN с най-много сваляния на нови пуб-
ликации. От 2016 г. е научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, 
а от 2019 г. – главен секретар на УНСС по международно сътрудничество. 

Под негово ръководство са разработени и изпълнени над 100 инвестици-
онни проекта на обща стойност над 100 млн. евро. Много от разработените 
проекти са класирани на призови места.  

Научните му интереси са в областта на управленското счетоводство и 
теорията на счетоводството. Владее английски и немски. 

  





ГЛАВНИ
АСИСТЕНТИ



 
гл. ас. д-р БОРИСЛАВ БОЯНОВ 
 

Роден на 22.11.1985 г. в гр. Перник. През 2004 г. 
завършва средно специално образование в Про-
фесионална гимназия по икономика – гр. Перник, 
специалност „Счетоводна отчетност“. През 2008 г. 
завършва с отличие ОКС Бакалавър в УНСС – гр. 
София, специалност „Счетоводство“, а през 2009 г. 
ОКС Магистър в УНСС – гр. София, специалност 
„Счетоводство“. От 2010 г. до 2013 г. е редовен 
докторант към катедра „Счетоводство и анализ“ 
при УНСС с научен ръководител проф. д-р Сне-
жана Башева. През февруари 2014 г. защитава 

дисертационен труд на тема „Стандартизацията в счетоводството – пробле-
ми и насоки на развитие“ за присъждане на образователната и научна сте-
пен „Доктор по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската 
дейност“. През периода 2012 г. – 2015 г. работи като хоноруван асистент 
към катедра „Счетоводство и анализ“ при УНСС. От 2016 г. до 2018 г. ра-
боти на основен трудов договор като „Асистент“ към катедра „Счетоводст-
во и анализ“, а от юли 2018 г. – като „Главен асистент“. Успоредно с науч-
но-изследователската и преподавателската дейност, гл. ас. д-р Борислав Бо-
янов практикува счетоводната професия като съставител на финансови от-
чети на стопански предприятия и предприятия от нестопанския сектор. 

Гл. ас. д-р Борислав Боянов ръководи семинарни занятия по дисципли-
ните: „Основи на счетоводството“, „Финансово счетоводство“ и „Управ-
ленско счетоводство“ пред ОКС Бакалавър и специализирани курсове по 
„Стандартизация в счетоводството“ и „Международни стандарти за финан-
сови отчети“ пред ОКС Магистър. От март 2016 г. има сключен договор с 
Института за професионално сертифициране на счетоводители при Асоци-
ацията на счетоводителите в Полша като рецензент на научни трудове и 
публикации към изданието „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości (ZTR)“, ин-
дексирано в „Index Copernicus“. 

Научната дейност на гл. ас. д-р Борислав Боянов е насочена към изслед-
ване на процесите на хармонизация, глобализация и стандартизация в сче-
товодството, както и на регулаторната рамка на счетоводството и финансо-
вата отчетност на стопанските предприятия в България, Европейския съюз 
и Руската федерация. Съавтор е на учебниците „Международни стандарти 
за финансови отчети“ (2016) и „Счетоводство и анализ на финансовите от-
чети на предприятието“ (2018). Автор е на над 40 научни статии и на док-
лади, изнесени на международни и на национални конференции в страната 
и в чужбина сред които „The Digital Transformations in the Accounting 
Systems of the Bulgarian Enterprises“, „The Adoption of a Global Accounting 
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гл. ас. д-р БОРИСЛАВ БОЯНОВ 
 

Роден на 22.11.1985 г. в гр. Перник. През 2004 г. 
завършва средно специално образование в Про-
фесионална гимназия по икономика – гр. Перник, 
специалност „Счетоводна отчетност“. През 2008 г. 
завършва с отличие ОКС Бакалавър в УНСС – гр. 
София, специалност „Счетоводство“, а през 2009 г. 
ОКС Магистър в УНСС – гр. София, специалност 
„Счетоводство“. От 2010 г. до 2013 г. е редовен 
докторант към катедра „Счетоводство и анализ“ 
при УНСС с научен ръководител проф. д-р Сне-
жана Башева. През февруари 2014 г. защитава 

дисертационен труд на тема „Стандартизацията в счетоводството – пробле-
ми и насоки на развитие“ за присъждане на образователната и научна сте-
пен „Доктор по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската 
дейност“. През периода 2012 г. – 2015 г. работи като хоноруван асистент 
към катедра „Счетоводство и анализ“ при УНСС. От 2016 г. до 2018 г. ра-
боти на основен трудов договор като „Асистент“ към катедра „Счетоводст-
во и анализ“, а от юли 2018 г. – като „Главен асистент“. Успоредно с науч-
но-изследователската и преподавателската дейност, гл. ас. д-р Борислав Бо-
янов практикува счетоводната професия като съставител на финансови от-
чети на стопански предприятия и предприятия от нестопанския сектор. 

Гл. ас. д-р Борислав Боянов ръководи семинарни занятия по дисципли-
ните: „Основи на счетоводството“, „Финансово счетоводство“ и „Управ-
ленско счетоводство“ пред ОКС Бакалавър и специализирани курсове по 
„Стандартизация в счетоводството“ и „Международни стандарти за финан-
сови отчети“ пред ОКС Магистър. От март 2016 г. има сключен договор с 
Института за професионално сертифициране на счетоводители при Асоци-
ацията на счетоводителите в Полша като рецензент на научни трудове и 
публикации към изданието „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości (ZTR)“, ин-
дексирано в „Index Copernicus“. 

Научната дейност на гл. ас. д-р Борислав Боянов е насочена към изслед-
ване на процесите на хармонизация, глобализация и стандартизация в сче-
товодството, както и на регулаторната рамка на счетоводството и финансо-
вата отчетност на стопанските предприятия в България, Европейския съюз 
и Руската федерация. Съавтор е на учебниците „Международни стандарти 
за финансови отчети“ (2016) и „Счетоводство и анализ на финансовите от-
чети на предприятието“ (2018). Автор е на над 40 научни статии и на док-
лади, изнесени на международни и на национални конференции в страната 
и в чужбина сред които „The Digital Transformations in the Accounting 
Systems of the Bulgarian Enterprises“, „The Adoption of a Global Accounting 
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Framework as a Foundation for the Integrity of the Financial Reporting“, 
„Regulation of Bulgarian Accounting System and its Future Perspectives“ (в съ-
авторство с проф. д-р Снежана Башева), „Глобализация в учете посредст-
вом бухгалтерских стандартов“, „Accounting Forecasting аnd Reporting оn the 
Effects of Natural Disasters“, „Перспективи за приемане и прилагане на 
МСФО за МСП в България“, „О метаморфозах в учетной терминологии“, 
„За глобалните процеси във финансовата отчетност на предприятията“. 

 
 
гл. ас. д-р КАЛИНА КАВАЛДЖИЕВА 
 

Главен асистент д-р Калина Кавалджиева е 
завършила ГПЧЕ „Васил Карагьозов“ гр. Ям-
бол. Бакалавър по икономика със специалност 
„Счетоводство и контрол“ от Висш институт 
по национално стопанство (ВИНС), гр.Варна. 
Магистър е по икономика със специалност 
„Международни икономически отношения“, от 
УНСС гр.София. През 2008 г. е защитила док-
торска дисертация по счетоводство и анализ на 
тема „Анализ на ефективността на капитала 
(собствен и привлечен). Работи последовател-

но като асистент и главен асистент в катедра „Счетоводство и анализ“ на 
УНСС от 2012 г. Води упражнения по Управленско счетоводство и курс 
лекции по Бизнесоценяване. От 2009 г. е сертифициран оценител по Тър-
говски предприятия и вземания и Права на интелектуалната и индустриал-
ната собственост. Сертифициран управленски консултант от 2013 г. Член е 
на Управителния съвет на Българската асоциация по управленски консул-
тиране (БАУКО). Член е на Управителния съвет (УС) на Камарата на неза-
висимите оценители (КНОБ) и председател на Съвета за методология и ка-
чество/ Учебно методически съвет към УС на КНОБ. Член на комитета по 
Европейски бизнес стандарти (EBVSC) към TEGoVA. Има над 17 години 
опит като независим оценител. Участва като лектор в семинари с практи-
ческа насоченост – сертификационни семинари и квалификационни семи-
нари, организирани от КНОБ. Автор е на над 20 публикации в областта на 
управленското счетоводство и бизнесоценяването, от които 5 са в чуждест-
ранни издания.  

 
 
 
 

гл. ас. д-р ЛИЛЯНА ДЖОНЕВА 
 
Завършва висшето си образование през 2007 г. 

в УНСС като бакалавър по специалност „Сче-
товодство и контрол“, а през 2008 г. получава 
магистърска степен по специалност „Счетовод-
ство“. През 2014 г. защитава докторска дисер-
тация на тема: „Репутацията на предприятието 
като обект на счетоводството – проблеми на 
признаване, отчитане и оповестяване“. 

В периода 2006 – 2010 г. работи като счето-
водител и главен счетоводител в частния сек-
тор, а от 2010 г. е помощник одитор в Бул одит 

ООД. От 2010 г. е редовен преподавател в УНСС в катедра „Счетоводство и 
анализ“, първоначално като асистент, а от 2015 г. като главен асистент. Во-
ди лекции и упражнения в учебните курсове по дисциплините „Основи на 
счетоводството“, „Финансово счетоводство“, „Корпоративно счетоводст-
во“, „Спец курс по финансово счетоводство“ и „Финансови отчети“. 

Автор е на 2 монографии и над 30 публикации (участия в учебници, 
учебни помагала, статии и доклади на научни форуми) по проблемите на 
счетоводството на предприятието, отчитането на нематериалните активи, 
репутацията на предприятието, консолидираните финансови отчети и уп-
равлението и качеството на печалбата. Има редица участия в национални и 
международни научни конференции и осъществени преподавателски мо-
билности в Чехия (Икономически университет – Прага), Словакия (Иконо-
мически университет – Братислава) и Гърция (Солунски университет 
„Аристотел“). 

Има научни интереси в областта на финансовото счетоводство, консоли-
дираните финансови отчети, управлението и качеството на печалбата, отчи-
тането и оповестяването на вътрешно създадената репутация и вътрешно 
създадените нематериални активи.  

Член е на Съюза на счетоводителите в България. 
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гл. ас. д-р КАЛИНА КАВАЛДЖИЕВА 
 

Главен асистент д-р Калина Кавалджиева е 
завършила ГПЧЕ „Васил Карагьозов“ гр. Ям-
бол. Бакалавър по икономика със специалност 
„Счетоводство и контрол“ от Висш институт 
по национално стопанство (ВИНС), гр.Варна. 
Магистър е по икономика със специалност 
„Международни икономически отношения“, от 
УНСС гр.София. През 2008 г. е защитила док-
торска дисертация по счетоводство и анализ на 
тема „Анализ на ефективността на капитала 
(собствен и привлечен). Работи последовател-

но като асистент и главен асистент в катедра „Счетоводство и анализ“ на 
УНСС от 2012 г. Води упражнения по Управленско счетоводство и курс 
лекции по Бизнесоценяване. От 2009 г. е сертифициран оценител по Тър-
говски предприятия и вземания и Права на интелектуалната и индустриал-
ната собственост. Сертифициран управленски консултант от 2013 г. Член е 
на Управителния съвет на Българската асоциация по управленски консул-
тиране (БАУКО). Член е на Управителния съвет (УС) на Камарата на неза-
висимите оценители (КНОБ) и председател на Съвета за методология и ка-
чество/ Учебно методически съвет към УС на КНОБ. Член на комитета по 
Европейски бизнес стандарти (EBVSC) към TEGoVA. Има над 17 години 
опит като независим оценител. Участва като лектор в семинари с практи-
ческа насоченост – сертификационни семинари и квалификационни семи-
нари, организирани от КНОБ. Автор е на над 20 публикации в областта на 
управленското счетоводство и бизнесоценяването, от които 5 са в чуждест-
ранни издания.  

 
 
 
 

гл. ас. д-р ЛИЛЯНА ДЖОНЕВА 
 
Завършва висшето си образование през 2007 г. 

в УНСС като бакалавър по специалност „Сче-
товодство и контрол“, а през 2008 г. получава 
магистърска степен по специалност „Счетовод-
ство“. През 2014 г. защитава докторска дисер-
тация на тема: „Репутацията на предприятието 
като обект на счетоводството – проблеми на 
признаване, отчитане и оповестяване“. 

В периода 2006 – 2010 г. работи като счето-
водител и главен счетоводител в частния сек-
тор, а от 2010 г. е помощник одитор в Бул одит 

ООД. От 2010 г. е редовен преподавател в УНСС в катедра „Счетоводство и 
анализ“, първоначално като асистент, а от 2015 г. като главен асистент. Во-
ди лекции и упражнения в учебните курсове по дисциплините „Основи на 
счетоводството“, „Финансово счетоводство“, „Корпоративно счетоводст-
во“, „Спец курс по финансово счетоводство“ и „Финансови отчети“. 

Автор е на 2 монографии и над 30 публикации (участия в учебници, 
учебни помагала, статии и доклади на научни форуми) по проблемите на 
счетоводството на предприятието, отчитането на нематериалните активи, 
репутацията на предприятието, консолидираните финансови отчети и уп-
равлението и качеството на печалбата. Има редица участия в национални и 
международни научни конференции и осъществени преподавателски мо-
билности в Чехия (Икономически университет – Прага), Словакия (Иконо-
мически университет – Братислава) и Гърция (Солунски университет 
„Аристотел“). 

Има научни интереси в областта на финансовото счетоводство, консоли-
дираните финансови отчети, управлението и качеството на печалбата, отчи-
тането и оповестяването на вътрешно създадената репутация и вътрешно 
създадените нематериални активи.  

Член е на Съюза на счетоводителите в България. 
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гл. ас. д-р НИКОЛИНА НИКОЛОВА 
 

Николина Николова е преподавател в катедра 
„Счетоводство и анализ“ (2015 г.). Придобива на-
учна степен „доктор“ (2015 г.). с дисертация на тема 
„Функции на счетоводството при банковото пла-
тежно посредничество – теоретико – приложни ас-
пекти“. Назначена е за асистент през 2015 г.  

Води лекционни курсове в бакалавърска и ма-
гистърска степен по дисциплините „Основи на сче-
товодството“ и „Анализ на финансовите отчети на 
предприятието“. Провежда упражнения по дисцип-
лините „Основи на счетоводството“, „Финансово 

счетоводство“ и „Счетоводство на осигурителите и застрахователите“. 
Като съавтор участва в учебниците: „Счетоводство – основен курс“, 

„Обща теория на счетоводството“, „Счетоводство на осигурителите“ и 
„Международни стандарти за финансови отчети“. 

Има десетки научни публикации (доклади на конференции, научни ста-
тии) в страната и в чужбина. Участва в национални и университетски про-
екти. 

Области на научни интереси: теория на счетоводството и счетоводство 
във финансовия сектор – осигурители, застрахователи и банки. 

 
 
гл. ас. д-р РАДКА АНДАСАРОВА 
 

Радка Андасарова е родена на 17.05.1980 година. 
Завършва професионална гимназия по икономика, 
специалност „Счетоводна отчетност“. Висшето си 
образование получава в ЮЗУ „Неофит Рилски“- 
Благоевград (1998-2002 г.), ОКС Бакалавър – специ-
алност „Счетоводство и контрол“, а през периода 
2002-2003 г. се дипломира като магистър по „Счето-
водство“. От септември 2015 г. e преподавател в 
УНСС към катедра „Счетоводство и анализ“. Придо-
бива научна степен „доктор“ (2015 г.) с дисертацио-
нен труд на тема „Управление на кредитния риск в 

търговските банки в условията на криза (финансово-счетоводни аспекти)“. 
Води лекционни курсове и семинарни упражнения в бакалавърска и 
магистърска степен по дисциплините Счетоводство на банките, 
Счетоводство в публичния сектор, Основи на счетоводството и Спецкурс по 
счетоводство в публичния сектор.  

Автор е на публикации в специализирани издания в страната и чужбина. 
През 2016 г. и 2018 г. нейни научни статии са публикувани в списания, ин-
дексирани в най-големите и най-авторитетните реферативни бази данни – 
Scopus и Web of Science. В съавторство участва в четири монографии, в сту-
дия на тема „Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприя-
тия“, в учебниците „Банково счетоводство“ и „Счетоводство в публичния 
сектор“, в сборници и учебни помагала и в повече от 20 научни статии в 
специализирани издания и доклади пред национални и международни на-
учни конференции.  

Работи като изследовател в международни, национални и университетс-
ки научноизследователски проекти. През периода 2017-2019 г. е част от из-
следователския екип по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването 
на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за 
провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“, фи-
нансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структур-
ни и инвестиционни фондове. В рамките на проекта провежда научноизсле-
дователска мобилност в три водещи европейски университета – Икономи-
чески университет в Прага, Чехия, Икономическия университет в Братисла-
ва, Словакия и Солунски университет „Аристотел“, Гърция. 

 
гл. ас. д-р ХРИСТО МАВРУДИЕВ 
 

Христо Маврудиев е преподавател в катедра  
„Счетоводство и анализ“. (1986) 

Придобива научна степен „доктор“ (2006).с ди-
сертация на тема „Съвременни концепции за 
уредба на счетоводството като основен компонент 
на неговата организация“. 

Области на научни интереси – нормативна 
уредба на счетоводството и одита, обучение чрез 
учебно тренировъчни фирми. 

Чете лекции по дисциплините „Организация и 
нормативна база на счетоводството“, „Междуна-

родни счетоводни стандарти“ на английски език, „Спецкурс по одиторски 
стандарти“. 

Организатор и ръководител на първата учебно тренировъчна фирма в 
УНСС. 

Автор е на студия „Материални запаси. Парични потоци“. 
Като съавтор участва в учебник „Счетоводство на застрахователите и 

осигурителите“. 
Има над 20 публикации (доклади на конференции, научни статии) в 

страната и чужбина. 
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гл. ас. д-р НИКОЛИНА НИКОЛОВА 
 

Николина Николова е преподавател в катедра 
„Счетоводство и анализ“ (2015 г.). Придобива на-
учна степен „доктор“ (2015 г.). с дисертация на тема 
„Функции на счетоводството при банковото пла-
тежно посредничество – теоретико – приложни ас-
пекти“. Назначена е за асистент през 2015 г.  

Води лекционни курсове в бакалавърска и ма-
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предприятието“. Провежда упражнения по дисцип-
лините „Основи на счетоводството“, „Финансово 

счетоводство“ и „Счетоводство на осигурителите и застрахователите“. 
Като съавтор участва в учебниците: „Счетоводство – основен курс“, 

„Обща теория на счетоводството“, „Счетоводство на осигурителите“ и 
„Международни стандарти за финансови отчети“. 

Има десетки научни публикации (доклади на конференции, научни ста-
тии) в страната и в чужбина. Участва в национални и университетски про-
екти. 

Области на научни интереси: теория на счетоводството и счетоводство 
във финансовия сектор – осигурители, застрахователи и банки. 

 
 
гл. ас. д-р РАДКА АНДАСАРОВА 
 

Радка Андасарова е родена на 17.05.1980 година. 
Завършва професионална гимназия по икономика, 
специалност „Счетоводна отчетност“. Висшето си 
образование получава в ЮЗУ „Неофит Рилски“- 
Благоевград (1998-2002 г.), ОКС Бакалавър – специ-
алност „Счетоводство и контрол“, а през периода 
2002-2003 г. се дипломира като магистър по „Счето-
водство“. От септември 2015 г. e преподавател в 
УНСС към катедра „Счетоводство и анализ“. Придо-
бива научна степен „доктор“ (2015 г.) с дисертацио-
нен труд на тема „Управление на кредитния риск в 

търговските банки в условията на криза (финансово-счетоводни аспекти)“. 
Води лекционни курсове и семинарни упражнения в бакалавърска и 
магистърска степен по дисциплините Счетоводство на банките, 
Счетоводство в публичния сектор, Основи на счетоводството и Спецкурс по 
счетоводство в публичния сектор.  

Автор е на публикации в специализирани издания в страната и чужбина. 
През 2016 г. и 2018 г. нейни научни статии са публикувани в списания, ин-
дексирани в най-големите и най-авторитетните реферативни бази данни – 
Scopus и Web of Science. В съавторство участва в четири монографии, в сту-
дия на тема „Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприя-
тия“, в учебниците „Банково счетоводство“ и „Счетоводство в публичния 
сектор“, в сборници и учебни помагала и в повече от 20 научни статии в 
специализирани издания и доклади пред национални и международни на-
учни конференции.  

Работи като изследовател в международни, национални и университетс-
ки научноизследователски проекти. През периода 2017-2019 г. е част от из-
следователския екип по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването 
на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за 
провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“, фи-
нансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структур-
ни и инвестиционни фондове. В рамките на проекта провежда научноизсле-
дователска мобилност в три водещи европейски университета – Икономи-
чески университет в Прага, Чехия, Икономическия университет в Братисла-
ва, Словакия и Солунски университет „Аристотел“, Гърция. 

 
гл. ас. д-р ХРИСТО МАВРУДИЕВ 
 

Христо Маврудиев е преподавател в катедра  
„Счетоводство и анализ“. (1986) 

Придобива научна степен „доктор“ (2006).с ди-
сертация на тема „Съвременни концепции за 
уредба на счетоводството като основен компонент 
на неговата организация“. 

Области на научни интереси – нормативна 
уредба на счетоводството и одита, обучение чрез 
учебно тренировъчни фирми. 

Чете лекции по дисциплините „Организация и 
нормативна база на счетоводството“, „Междуна-

родни счетоводни стандарти“ на английски език, „Спецкурс по одиторски 
стандарти“. 

Организатор и ръководител на първата учебно тренировъчна фирма в 
УНСС. 

Автор е на студия „Материални запаси. Парични потоци“. 
Като съавтор участва в учебник „Счетоводство на застрахователите и 

осигурителите“. 
Има над 20 публикации (доклади на конференции, научни статии) в 

страната и чужбина. 





АСИСТЕНТИ



 
ас. д-р ЯСЕН ДАСКАЛОВ 
 

Д-р Ясен Даскалов е редовен асистент в ка-
тедра „Счетоводство и анализ“ на УНСС от на-
чалото на 2017 г. Придобива образователна и 
научна степен „доктор“ през 2016 г. в УНСС. 
Води семинарни занятия по дисциплините „Сче-
товодство на банките“, „Счетоводство в публич-
ния сектор“ и „Основи на счетоводството“, во-
дил е семинарни занятия и по „Счетоводство на 
застрахователите“ 

Интересите на д-р Даскалов са в областта сче-
товодството в банките, публичния сектор, заст-
рахователите и финансовите инструменти. 
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Преподаватели, работили  
в катедра „Счетоводство и анализ“ на УНСС 
 
 
 
 

„С течение на времето 
не бива да се забравят 

миналите събития“ 
Херодот 

 
 

„Историята е полезна не защото 
в нея четем миналото, а защото 

в нея виждаме бъдещето“ 
Жан Батист Сей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съставил: доц. д-р Росица Иванова 
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проф. д.ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ 
 

Роден е на 15 декември 1935 г. в гр. Ямбол. 
През 1961 г. завършва висше образование във 
ВИИ „К.Маркс“. През същата година е избран за 
редовен асистент в катедра „Счетоводна отчет-
ност“ на ВИИ. През 1965 г. защитава дисертаци-
онен труд и става кандидат на икономическите 
науки. През 1985 г. успешно защитава докторска 
дисертация и му е присъдена образователната и 
научна степен „Доктор на икономическите нау-
ки“. През 1974 г. се хабилитира за доцент, а през 
1987 г. става професор.  

През периода 1989 – 1990 г. е Ректор на ВИИ 
„К.Маркс“. Ръководител е последователно на катедра „Общ и специализи-
ран контрол“ (1980 – 1993 г.), „Контрол“ (1993 – 1995 г.) и „Финансов кон-
трол“ (1995 – 2000 г.) на ВИИ „К.Маркс“, по-късно УНСС. Избиран е за де-
кан на факултет „Финансово-счетоводен“. 

Проф. Динев е избиран за председател на специализиран научен съвет 
към Висшата атестационна комисия (ВАК) и три мандата е член на иконо-
мическата комисия на (ВАК). Бил е ръководител на отдел в Комитета за 
държавен и народен контрол, началник на управление „Държавен финансов 
контрол“ в Министерство на финансите, първи заместник министър на фи-
нансите (1986-1990 г.), зам.председател на международна организация на 
Сметните палати – ИНТОСАЙ (1989 г.), избран е Великото народно събра-
ние за първия председател на Сметната палата (1991 г.), председател на Ин-
ститута на дипломираните експерт-счетоводители (2004 – 2011 г.). 

Научно-преподавателската дейност на проф. Динев е свързана с пробле-
мите на теорията на счетоводството, счетоводната отчетност и анализа на 
баланса на вътрешнотърговските предприятия, икономическия анализ, кон-
трола и регулирането на икономическите системи. 

Учебно-преподавателската дейност на проф. Динев се изразява в лекци-
онни курсове по дисциплините: „Търговско счетоводство“; „Теория на сче-
товодството“; „Контрол върху стопанската и бюджетна дейност“; „Теория 
на управленския контрол“; „Одитинг“; „Основи на финансовия контрол“; 
„Управленски контрол“ и др. 

Проф. Динев е автор на редица учебници, монографии, студии, статии и 
научни доклади. Между тях са: „По въпроса за единен финансов контрол“ 
(1965 г.); „Стопански и финансов контрол“, в съавторство (1972 г.); „Счето-
водство на вътрешнотърговските предприятия“, в съавторство (1973 г.); 
„Контрол и регулиране на обема и структурата на стокооборота“, Трудове 
на ВИИ (1973 г.); „Контрол и регулиране на вътрешната търговия“, Трудове 
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на ВИИ (1973 г.); „Методи и модели за контрол и регулиране на икономи-
ческите системи“ (1973 г.); „Счетоводна отчетност и анализ на баланса на 
вътрешно-търговското предприятие“, в съавторство (1974 г.); „Счетоводст-
во на МТС“, в съавторство (1975 г.); „Счетоводство на вътрешнотърговски-
те предприятия“, в съавторство (1976 г.); „Финансов контрол“, в съавторст-
во (1976 г.); „Нарастваща ефективност“ (1977 г.); „Мултипликационният 
подход“, в съавторство (1979 г.); „Актуални проблеми на социалния конт-
рол“ (1984 г.); „Теория и практика на държавния и народния контрол“, в съ-
авторство (1984 г.); „Контрол върху стопанската и бюджетната дейност“, в 
съавторство (1984 г.); „Социалният контрол и трудовият колектив“ (1985 г.); 
„Контрол и регулиране на икономическите системи“ (1986 г.); „Усъвър-
шенстване на контрола в народното стопанство“, в съавторство (1989 г.); 
„Одиторски контрол“, в съавторство (1992 г.); „Теория на управленския 
контрол“ (1998 г.); „За същността и предмета на социалния контрол“ (1999 г.); 
„Контрол в социалното управление“ (1999 г.); „Обща теория на счетоводст-
вото“ (2000 г.); „Методологически проблеми на независимия одит в Бълга-
рия“ (2001 г.); „Контрол и регулиране в социалното управление“ (2009 г.); 
„Теория на счетоводството“, в съавторство (2012 г.) и др. 

Приносите в научното творчество на проф. Динев могат да се системати-
зират в следните насоки: 

1) Проф. Динев е един от първите икономисти в България, който изслед-
ва качествата на икономическата система като обект на контрола. Обосно-
вава надеждността, точността, пропускателната, акумулиращата и компен-
сиращата способност като качествени характеристики на икономическата 
система. 

2) Задълбочава изследванията в теорията на счетоводството. 
3) Разглежда въпросите на контрола от позициите на системния подход. 
4) Изяснява прилагането на методите на моделирането и на програмно-

целевото въздействие при осъществяването на контрола върху дейността на 
предприятията. 

5) Разработва въпросите за стратегията на контрола. 
6) Работи по проблемите на мултипликационният подход, прилаган в 

страната в началото на 80-те години на ХХ век. 
7) Изучава проблемите и предлага решения при прилагането на иконо-

мическия подход и икономическия механизъм в практиката в началото на 
80-те години на ХХ век. 

8) Работи по усъвършенстването на управлението на извънпроизводст-
вената сфера. 

  

проф. д.ик.н. ДАНАИЛ ДАНАИЛОВ 
 

Роден е на 18 август 1935 г. в с. Деляновци, област 
Велико Търново. През 1953 г. завършва Търговската 
гимназия в гр.Свищов, а през 1959 г. – висше образо-
вание във ВФСИ „Д.А.Ценов“ – Свищов. През 1962 г. 
става асистент във ВИИ „К.Маркс“, гр. София, през 
1970 г. се хабилитира за доцент, а през 1979 г. става 
професор.  

През 1968 г. защитава дисертационен труд и става 
кандидат на икономическите науки, а през 1977 г. 

успешно защитава докторската си дисертация и му е присъдена образова-
телната и научна степен „Доктор на икономическите науки“.  

През периода 1979 – 1980 г. е заместник ректор, а от 1980 г. до 1987 г. е 
Ректор на ВИИ „К.Маркс“.  

Учебно-преподавателската дейност на проф. Данаилов е свързана с изна-
сянето на лекционни курсове по дисциплините: „Счетоводство на външно-
търговските организации“; „Счетоводство и анализ на баланса на външно-
търговската дейност“; „Международен финансов мениджмънт“; „Междуна-
родни бизнес анализи“. В преподавателската си дейност показва оригинал-
но виждане при организацията на лекционните курсове, като търси пътища 
за тяхното усъвършенстване. 

Проф. Данаилов е автор на редица учебници, монографии, студии, ста-
тии и научни доклади. Между тях са: „Сборник от задачи по счетоводство 
на търговските предприятия“, в съавторство (1960 г.); „Обръщаемост на 
оборотните средства в изкупвателните предприятия“ (1962 г.); „Икономи-
чески анализ на транспортните разходи във външната търговия“ (1967 г.); 
„Ефективният икономически анализ на валутната стойност – средство за 
повишаване рентабилността на експорта“ (1968 г.); „Оптимизация на асор-
тимента и изследване на асортиментните отклонения при експорта“ (1968 г.); 
„Счетоводство и икономически анализ на външнотърговската дейност“ 
(1967 г., 1972 г., 1977 г., 1980 г.); „Транспортните разходи и рентабилността 
на външната търговия“ (1970 г.); „Методи за анализиране, оптимизиране и 
прогнозиране на външнотърговската дейност“ (1970 г.); „Отчетно-
икономическа информация за експорта и методология за нейното получава-
не“, Трудове на ВИИ (1970 г.); „Анализиране на рентабилността на експор-
та и оптимизиране на експортната дейност чрез критерия рентабилност“, 
Трудове на ВИИ (1970 г.); „Анализиране и текущо оптимизиране на финан-
совите резултати от експорта“ (1974 г.); „Счетоводният баланс на социалис-
тическата стопанска организация като информационна и контролна систе-
ма“ (1974 г.); „Чистите разходи по стокообмена и пътища за тяхното нама-
ляване“ (1976 г.);  „Социалистическата счетоводна отчетност в системата на 
икономическата информация“ (1976 г.); „Сборник от задачи по счетоводна 
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на ВИИ (1973 г.); „Методи и модели за контрол и регулиране на икономи-
ческите системи“ (1973 г.); „Счетоводна отчетност и анализ на баланса на 
вътрешно-търговското предприятие“, в съавторство (1974 г.); „Счетоводст-
во на МТС“, в съавторство (1975 г.); „Счетоводство на вътрешнотърговски-
те предприятия“, в съавторство (1976 г.); „Финансов контрол“, в съавторст-
во (1976 г.); „Нарастваща ефективност“ (1977 г.); „Мултипликационният 
подход“, в съавторство (1979 г.); „Актуални проблеми на социалния конт-
рол“ (1984 г.); „Теория и практика на държавния и народния контрол“, в съ-
авторство (1984 г.); „Контрол върху стопанската и бюджетната дейност“, в 
съавторство (1984 г.); „Социалният контрол и трудовият колектив“ (1985 г.); 
„Контрол и регулиране на икономическите системи“ (1986 г.); „Усъвър-
шенстване на контрола в народното стопанство“, в съавторство (1989 г.); 
„Одиторски контрол“, в съавторство (1992 г.); „Теория на управленския 
контрол“ (1998 г.); „За същността и предмета на социалния контрол“ (1999 г.); 
„Контрол в социалното управление“ (1999 г.); „Обща теория на счетоводст-
вото“ (2000 г.); „Методологически проблеми на независимия одит в Бълга-
рия“ (2001 г.); „Контрол и регулиране в социалното управление“ (2009 г.); 
„Теория на счетоводството“, в съавторство (2012 г.) и др. 

Приносите в научното творчество на проф. Динев могат да се системати-
зират в следните насоки: 

1) Проф. Динев е един от първите икономисти в България, който изслед-
ва качествата на икономическата система като обект на контрола. Обосно-
вава надеждността, точността, пропускателната, акумулиращата и компен-
сиращата способност като качествени характеристики на икономическата 
система. 

2) Задълбочава изследванията в теорията на счетоводството. 
3) Разглежда въпросите на контрола от позициите на системния подход. 
4) Изяснява прилагането на методите на моделирането и на програмно-

целевото въздействие при осъществяването на контрола върху дейността на 
предприятията. 

5) Разработва въпросите за стратегията на контрола. 
6) Работи по проблемите на мултипликационният подход, прилаган в 

страната в началото на 80-те години на ХХ век. 
7) Изучава проблемите и предлага решения при прилагането на иконо-

мическия подход и икономическия механизъм в практиката в началото на 
80-те години на ХХ век. 

8) Работи по усъвършенстването на управлението на извънпроизводст-
вената сфера. 

  

проф. д.ик.н. ДАНАИЛ ДАНАИЛОВ 
 

Роден е на 18 август 1935 г. в с. Деляновци, област 
Велико Търново. През 1953 г. завършва Търговската 
гимназия в гр.Свищов, а през 1959 г. – висше образо-
вание във ВФСИ „Д.А.Ценов“ – Свищов. През 1962 г. 
става асистент във ВИИ „К.Маркс“, гр. София, през 
1970 г. се хабилитира за доцент, а през 1979 г. става 
професор.  

През 1968 г. защитава дисертационен труд и става 
кандидат на икономическите науки, а през 1977 г. 

успешно защитава докторската си дисертация и му е присъдена образова-
телната и научна степен „Доктор на икономическите науки“.  

През периода 1979 – 1980 г. е заместник ректор, а от 1980 г. до 1987 г. е 
Ректор на ВИИ „К.Маркс“.  

Учебно-преподавателската дейност на проф. Данаилов е свързана с изна-
сянето на лекционни курсове по дисциплините: „Счетоводство на външно-
търговските организации“; „Счетоводство и анализ на баланса на външно-
търговската дейност“; „Международен финансов мениджмънт“; „Междуна-
родни бизнес анализи“. В преподавателската си дейност показва оригинал-
но виждане при организацията на лекционните курсове, като търси пътища 
за тяхното усъвършенстване. 

Проф. Данаилов е автор на редица учебници, монографии, студии, ста-
тии и научни доклади. Между тях са: „Сборник от задачи по счетоводство 
на търговските предприятия“, в съавторство (1960 г.); „Обръщаемост на 
оборотните средства в изкупвателните предприятия“ (1962 г.); „Икономи-
чески анализ на транспортните разходи във външната търговия“ (1967 г.); 
„Ефективният икономически анализ на валутната стойност – средство за 
повишаване рентабилността на експорта“ (1968 г.); „Оптимизация на асор-
тимента и изследване на асортиментните отклонения при експорта“ (1968 г.); 
„Счетоводство и икономически анализ на външнотърговската дейност“ 
(1967 г., 1972 г., 1977 г., 1980 г.); „Транспортните разходи и рентабилността 
на външната търговия“ (1970 г.); „Методи за анализиране, оптимизиране и 
прогнозиране на външнотърговската дейност“ (1970 г.); „Отчетно-
икономическа информация за експорта и методология за нейното получава-
не“, Трудове на ВИИ (1970 г.); „Анализиране на рентабилността на експор-
та и оптимизиране на експортната дейност чрез критерия рентабилност“, 
Трудове на ВИИ (1970 г.); „Анализиране и текущо оптимизиране на финан-
совите резултати от експорта“ (1974 г.); „Счетоводният баланс на социалис-
тическата стопанска организация като информационна и контролна систе-
ма“ (1974 г.); „Чистите разходи по стокообмена и пътища за тяхното нама-
ляване“ (1976 г.);  „Социалистическата счетоводна отчетност в системата на 
икономическата информация“ (1976 г.); „Сборник от задачи по счетоводна 
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отчетност на търговските организации“, в съавторство (1977  г.); „Счето-
водна отчетност на външнотърговските организации“, в съавторство (1980 г.); 
„Експортна рентабилност“ (1984 г.); „Критерии при икономическия анализ 
в условията на интензификацията на народното стопанство“ (1984 г.); 
„Икономически анализ на външнотърговската дейност“ (1988 г.); „Иконо-
мически методи за управление“ (1988 г.); „Финансов мениджмънт и регу-
лиране на бизнеса“ (1992 г.); „Фирмен финансов мениджмънт: световна и 
българска практика“ (1994 г.); „Финансов мениджмънт в бизнеса (фирмен, 
банков)“ (1996 г.); „Бизнес анализи на фирмата в пазарни условия: между-
народни и национални“ (1997 г.); „Международни бизнес анализи“ (1999 г.); 
„Международни бизнес анализи“ (1999 г.); „Международен финансов ме-
ниджмънт“ (2001 г., 2006 г., 2013 г.); „Сливанията, придобиванията и пог-
лъщанията в международния бизнес – поуки, нови тенденции и предизвика-
телства“ (2013 г.); „Банковите кредити, депозити, лихви и доходи – полити-
ка и практика в България“ (2013 г.); „България в европейския съюз – седем 
години надежди, реалности и бъдеще (за ползите, позитивите и негативи-
те)“ – (2014 г.); „Икономиките на Балканите – вчера, днес и утре“ (2014 г.); 
„Четвъртата индустриална революция – роботи срещу хората, капитали 
срещу труда, предизвикателства пред България“ (2016 г.); „България – едно 
десетилетие в Европейския съюз. Движение на ЗИГ – ЗАГ. Шансовете до 
2020/2025 г. минават през дигитализацията“ (2016 г.) и др. 

Приносите в научното творчество на проф. Данаилов могат да се систе-
матизират в следните насоки: 

1) По проблемите на икономическия анализ приносите могат да се посо-
чат следните приноси: 

а) относно анализирането, оценяването и оптимизирането на асортимен-
тната структура на износа посредством математическо моделиране на кое-
фициента на асортиментност и измерване на отклоненията в структурата 
под влияние на промените в експортните цени на отделните продукти; 

б) подобрява методиката за анализ на рентабилността на износа; 
в) относно методиката за анализ на транспортните разходи при вноса и 

износа; 
г) относно методиката за анализ на баланса; 
д) по отношение на методиката за анализ на разходите за стоковото об-

ръщение; 
е) предлага цялостен модел за финансов анализ на дейността на предп-

риятията в условията на пазарно стопанство; 
ж) изследва връзката между собствения оборотен капитал и нетния обо-

ротен капитал на предприятието в контекста на златното правило за финан-
сиране на бизнеса. 

2) Предлага да се определят дълготрайни нормативи в експортната дей-
ност, които да се диференцират по групи стоки и по направления и по нап-
равления за различните страни. 

3) Относно стимулирането и санкционирането на вноса посредством це-
нови разлики. 

4) За същността и съдържанието на икономическата информация. 
5) По въпроса за балансовото обобщаване като елемент на метода на 

счетоводството. 
6) Формулира основните принципи при използването на финансовата и 

валутната информация, както и тази от финансовите отчети на предприяти-
ята в страните с развито пазарно стопанство при управлението на външната 
търговия на България. 

 
 

проф. д-р СТОЯН ДУРИН, д.е.с. 
 

Проф. д-р Стоян Дурин е преподавател в катедра 
„Счетоводство и анализ“ през периода от 26 ноември 
1963 година до пенсионирането си. През 1976 г. при-
добива научна степен „доктор“ с дисертация на тема 
„Анализ на зависимостта на себестойността на желе-
зопътните превози от технико-икономическите фак-
тори“. През 1978 г. е избран за доцент, а през 1999 г. – 
за извънреден професор и назначен на редовна про-
фесорска длъжност в УНСС. Бил е научен секретар на 
катедра „Счетоводна отчетност“, зам. декан и ръково-

дител на подготвителния курс на младежи със стаж като работници в отрасли 
на икономиката и декан на Деканата за чуждестранни студенти и аспиранти. 

В периода от средата на 1985 година до края на 2001 година е работил в 
Министерство на финансите като ръководител – първоначално на дирекция 
„Методология на счетоводната отчетност“ и по-късно на управление „На-
ционално счетоводство“. Под неговото ръководство и прякото му участие 
са разработени и приети нормативните актове по счетоводство за привеж-
дане на счетоводната система на Република България за работа при услови-
ята на пазарната икономика. Бяха разработени и приети по съответния ред: 
Закон за счетоводството от 1991 г., Закон за счетоводството от 2001 г., На-
ционален сметкоплан, Национални счетоводни стандарти и Указания на 
Министерството на финансите по прилагането на тези нормативни актове. 
През 2001 г. бе разработен и приет Закон за независимия финансов одит. 

От 1991 г. е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. 
През период 1996 – 2002 година е бил Председател на Института на дипло-
мираните експерт-счетоводители (ИДЕС). През 2011 година е избран за По-
четен председател на ИДЕС. Носител е на медал „За заслуга“ за значител-
ния му принос в областта на счетоводството и независимия финансов одит. 

Провеждал е обучение на студентите по обща теория на счетоводството 
и по счетоводство на предприятията от селското стопанство, транспорта, 
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отчетност на търговските организации“, в съавторство (1977  г.); „Счето-
водна отчетност на външнотърговските организации“, в съавторство (1980 г.); 
„Експортна рентабилност“ (1984 г.); „Критерии при икономическия анализ 
в условията на интензификацията на народното стопанство“ (1984 г.); 
„Икономически анализ на външнотърговската дейност“ (1988 г.); „Иконо-
мически методи за управление“ (1988 г.); „Финансов мениджмънт и регу-
лиране на бизнеса“ (1992 г.); „Фирмен финансов мениджмънт: световна и 
българска практика“ (1994 г.); „Финансов мениджмънт в бизнеса (фирмен, 
банков)“ (1996 г.); „Бизнес анализи на фирмата в пазарни условия: между-
народни и национални“ (1997 г.); „Международни бизнес анализи“ (1999 г.); 
„Международни бизнес анализи“ (1999 г.); „Международен финансов ме-
ниджмънт“ (2001 г., 2006 г., 2013 г.); „Сливанията, придобиванията и пог-
лъщанията в международния бизнес – поуки, нови тенденции и предизвика-
телства“ (2013 г.); „Банковите кредити, депозити, лихви и доходи – полити-
ка и практика в България“ (2013 г.); „България в европейския съюз – седем 
години надежди, реалности и бъдеще (за ползите, позитивите и негативи-
те)“ – (2014 г.); „Икономиките на Балканите – вчера, днес и утре“ (2014 г.); 
„Четвъртата индустриална революция – роботи срещу хората, капитали 
срещу труда, предизвикателства пред България“ (2016 г.); „България – едно 
десетилетие в Европейския съюз. Движение на ЗИГ – ЗАГ. Шансовете до 
2020/2025 г. минават през дигитализацията“ (2016 г.) и др. 

Приносите в научното творчество на проф. Данаилов могат да се систе-
матизират в следните насоки: 

1) По проблемите на икономическия анализ приносите могат да се посо-
чат следните приноси: 

а) относно анализирането, оценяването и оптимизирането на асортимен-
тната структура на износа посредством математическо моделиране на кое-
фициента на асортиментност и измерване на отклоненията в структурата 
под влияние на промените в експортните цени на отделните продукти; 

б) подобрява методиката за анализ на рентабилността на износа; 
в) относно методиката за анализ на транспортните разходи при вноса и 

износа; 
г) относно методиката за анализ на баланса; 
д) по отношение на методиката за анализ на разходите за стоковото об-

ръщение; 
е) предлага цялостен модел за финансов анализ на дейността на предп-

риятията в условията на пазарно стопанство; 
ж) изследва връзката между собствения оборотен капитал и нетния обо-

ротен капитал на предприятието в контекста на златното правило за финан-
сиране на бизнеса. 

2) Предлага да се определят дълготрайни нормативи в експортната дей-
ност, които да се диференцират по групи стоки и по направления и по нап-
равления за различните страни. 

3) Относно стимулирането и санкционирането на вноса посредством це-
нови разлики. 

4) За същността и съдържанието на икономическата информация. 
5) По въпроса за балансовото обобщаване като елемент на метода на 

счетоводството. 
6) Формулира основните принципи при използването на финансовата и 

валутната информация, както и тази от финансовите отчети на предприяти-
ята в страните с развито пазарно стопанство при управлението на външната 
търговия на България. 

 
 

проф. д-р СТОЯН ДУРИН, д.е.с. 
 

Проф. д-р Стоян Дурин е преподавател в катедра 
„Счетоводство и анализ“ през периода от 26 ноември 
1963 година до пенсионирането си. През 1976 г. при-
добива научна степен „доктор“ с дисертация на тема 
„Анализ на зависимостта на себестойността на желе-
зопътните превози от технико-икономическите фак-
тори“. През 1978 г. е избран за доцент, а през 1999 г. – 
за извънреден професор и назначен на редовна про-
фесорска длъжност в УНСС. Бил е научен секретар на 
катедра „Счетоводна отчетност“, зам. декан и ръково-

дител на подготвителния курс на младежи със стаж като работници в отрасли 
на икономиката и декан на Деканата за чуждестранни студенти и аспиранти. 

В периода от средата на 1985 година до края на 2001 година е работил в 
Министерство на финансите като ръководител – първоначално на дирекция 
„Методология на счетоводната отчетност“ и по-късно на управление „На-
ционално счетоводство“. Под неговото ръководство и прякото му участие 
са разработени и приети нормативните актове по счетоводство за привеж-
дане на счетоводната система на Република България за работа при услови-
ята на пазарната икономика. Бяха разработени и приети по съответния ред: 
Закон за счетоводството от 1991 г., Закон за счетоводството от 2001 г., На-
ционален сметкоплан, Национални счетоводни стандарти и Указания на 
Министерството на финансите по прилагането на тези нормативни актове. 
През 2001 г. бе разработен и приет Закон за независимия финансов одит. 

От 1991 г. е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. 
През период 1996 – 2002 година е бил Председател на Института на дипло-
мираните експерт-счетоводители (ИДЕС). През 2011 година е избран за По-
четен председател на ИДЕС. Носител е на медал „За заслуга“ за значител-
ния му принос в областта на счетоводството и независимия финансов одит. 

Провеждал е обучение на студентите по обща теория на счетоводството 
и по счетоводство на предприятията от селското стопанство, транспорта, 
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строителството, търговията и промишлеността. Провеждал е лекционно 
обучение на магистри по дисциплините „Спецкурс по Международни стан-
дарти за финансово отчитане“ и „Спецкурс по одиторски стандарти“. Учас-
твал е активно в обучението на счетоводители от практиката по Финансово 
счетоводство и по Международни стандарти за финансово отчитане. Бил е 
хоноруван преподавател по счетоводство и съдебно-счетоводни експертизи 
във факултет „Народна милиция“ във ВСШ на МВР. В продължение на два 
семестър е бил хоноруван преподавател по дисциплината „Счетоводство и 
съдебно-счетоводни експертизи“ в Юридическия факултет на СУ „Климент 
Охридски“, пред студентите по право от вечерно обучение. 

Проф. д-р Стоян Дурин има над 350 публикации в областта на счетовод-
ната теория и счетоводната практика, в т. ч. 36 самостоятелни издания, 40 
издания в съавторство, 14 доклади на научни конференции, 3 публикации в 
чуждестранни издания, 60 издания с лично участие и научно ръководство в 
тези издания и публикации в списания и вестници. Книгата „Счетоводство 
на предприятието“ (самостоятелно и в съавторство с Даниела Дурина) има 
20 издания с тираж не по-малко от 200 000 екземпляра.  

 
 
проф. д-р ЕМИЛИЯ МИЛАНОВА 
 

Емилия Миланова е завършила ВИИ „Карл 
Маркс“ (сега УНСС) в гр. София през 1974 г.,  ма-
гистър, специалност „Счетоводна отчетност“. 

От 1990 г. е доктор по икономика, а от м. яну-
ари 2012 г. е професор в катедра „Счетоводство и 
анализ“  в УНСС. Като професор в УНСС изнася 
лекции по учебните дисциплини: „Основи на сче-
товодството“, „Счетоводна политика и финансови 
отчети на предприятието“, „Регулации и управле-
ние на риска във финансовия сектор“, „Счетоводст-
во и анализ на банките и публичния сектор“, „Регу-

лиране и надзор на банковата дейност“.  
Научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“ (1994 – 1997). 
Член на Факултетен съвет на Финансово-счетоводен факултет на 

УНСС  от 1998 – до 2019 г. 
Член на Академичния съвет на УНСС (1995 – 1997; 2011 – 2019) 
От 2012 г. е Директор на РЦДО – Пловдив  
През 1997 г. е избрана за Подуправител на БНБ и в продължение на 10 

години ръководи Управление „Банков надзор“. За периода 1997-2001 г. е 
зам. председател на Съвета на директорите на Банковата консолидационна 
компания.  

От септември 2007 г. до април 2011 г. е Председател на Съвета на ди-

ректорите на „Юробанк България“ (Пощенска банка). 
През 1993 г. е утвърдена като дипломиран експерт-счетоводител. 

Член е на ИДЕС, регистриран одитор. Одитирала е банки, застрахователни 
дружества, пенсионни дружества, инвестиционни посредници и финансови 
къщи, предприятия от нефинансовия сектор, в т.ч. извършващи дейност от 
обществен интерес. 

Била е председател на Съвета по професионална етика на ИДЕС. От 
2013 г. е председател на Редакционния съвет на Списанието на ИДЕС. 

Специализирала е счетоводство, анализ и банков надзор в Сан Петер-
бург, Вашингтон и Брюксел. 

Има монографии, учебници и други публикации в научната област 
„Счетоводство, одит и финансов анализ“. 

 
 
проф. д-р ТРИФОН ТРИФОНОВ 
 

Проф. Трифон Трифонов е завършил висшето си 
икономическо образование във ВИИ“К.Маркс“ 
(1971), специалност „Счетоводна отчетност“. Защи-
тава дисертация на счетоводна тема (1978). Разработ-
ва новаторски за времето си проблеми на счетовод-
ната теория под влиянието на бившата съветска ма-
тематическа икономия: популяризира методите по 
съкратената себестойност и по съкратената печалба. 
През 1997 г. за труда си „Теория на счетоводството“ 
получава националната Голяма награда за икономи-

ческа литература. От 1986  г. заминава да преподава в чужбина. През 90-те 
години на XX век идеята му за съкратената себестойност намира отражение 
в Закона за счетоводството. През 1995 г. е избран за доцент към счетовод-
ната катедра при УНСС. Разработва дисциплината „Управленско счетовод-
ство“ и има публикации по дисциплината за корпоративните финанси. Пуб-
ликува първата научна статия от български автор в икономическо списание 
в САЩ. През 2006 г. е избран за професор към счетоводната катедра при 
УНСС.  

А. УЧЕБНИЦИ И СБОРНИЦИ 
ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО: 1) Теория на счетоводството, 

УНСС, 1997; 2) Теоретични основи на счетоводството, УНСС, 2003; 3) Тео-
рия на счетоводството – финансово-икономически основи и моделиране, 
УНСС, 2007; 4) Общометодологични и икономически основи на счетовод-
ното познание, Тракия-М, 2007. 

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО: 1) Управленско счетоводство, 
УНСС, 2003. 2) Счетоводен анализ по съкратената себестойност и съкрате-
ната счетоводна печалба, Сиела, 2000; 3) Системи и методи за анализ на 
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строителството, търговията и промишлеността. Провеждал е лекционно 
обучение на магистри по дисциплините „Спецкурс по Международни стан-
дарти за финансово отчитане“ и „Спецкурс по одиторски стандарти“. Учас-
твал е активно в обучението на счетоводители от практиката по Финансово 
счетоводство и по Международни стандарти за финансово отчитане. Бил е 
хоноруван преподавател по счетоводство и съдебно-счетоводни експертизи 
във факултет „Народна милиция“ във ВСШ на МВР. В продължение на два 
семестър е бил хоноруван преподавател по дисциплината „Счетоводство и 
съдебно-счетоводни експертизи“ в Юридическия факултет на СУ „Климент 
Охридски“, пред студентите по право от вечерно обучение. 

Проф. д-р Стоян Дурин има над 350 публикации в областта на счетовод-
ната теория и счетоводната практика, в т. ч. 36 самостоятелни издания, 40 
издания в съавторство, 14 доклади на научни конференции, 3 публикации в 
чуждестранни издания, 60 издания с лично участие и научно ръководство в 
тези издания и публикации в списания и вестници. Книгата „Счетоводство 
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проф. д-р ЕМИЛИЯ МИЛАНОВА 
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През 1997 г. е избрана за Подуправител на БНБ и в продължение на 10 

години ръководи Управление „Банков надзор“. За периода 1997-2001 г. е 
зам. председател на Съвета на директорите на Банковата консолидационна 
компания.  

От септември 2007 г. до април 2011 г. е Председател на Съвета на ди-

ректорите на „Юробанк България“ (Пощенска банка). 
През 1993 г. е утвърдена като дипломиран експерт-счетоводител. 

Член е на ИДЕС, регистриран одитор. Одитирала е банки, застрахователни 
дружества, пенсионни дружества, инвестиционни посредници и финансови 
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бург, Вашингтон и Брюксел. 
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„Счетоводство, одит и финансов анализ“. 

 
 
проф. д-р ТРИФОН ТРИФОНОВ 
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(1971), специалност „Счетоводна отчетност“. Защи-
тава дисертация на счетоводна тема (1978). Разработ-
ва новаторски за времето си проблеми на счетовод-
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в Закона за счетоводството. През 1995 г. е избран за доцент към счетовод-
ната катедра при УНСС. Разработва дисциплината „Управленско счетовод-
ство“ и има публикации по дисциплината за корпоративните финанси. Пуб-
ликува първата научна статия от български автор в икономическо списание 
в САЩ. През 2006 г. е избран за професор към счетоводната катедра при 
УНСС.  

А. УЧЕБНИЦИ И СБОРНИЦИ 
ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО: 1) Теория на счетоводството, 

УНСС, 1997; 2) Теоретични основи на счетоводството, УНСС, 2003; 3) Тео-
рия на счетоводството – финансово-икономически основи и моделиране, 
УНСС, 2007; 4) Общометодологични и икономически основи на счетовод-
ното познание, Тракия-М, 2007. 

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО: 1) Управленско счетоводство, 
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разходите и калкулирането на себестойността, Тракия-М, 2003; 4) Счето-
водна оптимизация на активи и пасиви, Тракия-М, 2003; 5) Стратегическо 
счетоводно бюджетиране, Тракия-М, 2004. 6) Практическо ръководство по 
управленско счетоводство, сборник, Тракия-М, 1998; 

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО: 1) Финансово счетоводство, НБУ, 
1996; 2) Корпоративно счетоводство, Сиела, 1998; 3) Корпоративен счето-
воден анализ, Тракия-М, 2002; 4) Бизнескомбинация и консолидация на 
финансови отчети, Тракия-М, 2004. 

ФИНАНСИ: 1) Корпоративни финанси, Тракия-М, 1999; 2) Финансов 
анализ на фирмата, Сиела, 2001; 3) Финансово-счетоводен анализ на фир-
мата и корпорацията, НБУ, 2002; 4) Финансово-инвестиционен и счетово-
ден анализ на корпоративния капитал, сборник, Тракия-М, 2002. 

НАУЧНИ СТАТИИ  
1) „Метод на съкратената себестойност“, сп. Икономическа мисъл, 1981, 

бр. 5. 2) „В търсене на изгубеното влияние на предвоенния български неок-
ласицизъм върху съвременния корпоративен икономикс“, сп. Икономическа 
мисъл, 2, 2000. 3) „Методологични проблеми на съкратената печалба в ус-
ловията на оптималното управление на финансите“, сп. Икономическа ми-
съл, 2000, бр. 6. 4) „Методология на корпоративното икономическо знание в 
съответствие с философията на науката“, сп. Икономическа мисъл, 2007, бр. 
2. 5) „Management accounting in Bulgaria: a work in progress“, paper, Cost 
Management, USA, March/April, 2005; 6) „Бухгалтерская двойственость в 
свете экономической оптимизации“, статия, Житомир, Украйна, 2004. 

НАУЧНИ ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
1) „Теоретико-стойностният и историко-логическият метод в счетовод-

ното изследване“, конференция, УНСС, ноември 2000. 2) „Несъсътоялите се 
прераждания на счетоводната наука за оптимизация на активите и пасиви-
те“, конференция, Свищов, 2001. 3) „Развитие на счетоводната теория под 
влияние на съвременния икономикс“, конференция, УНСС, 2002. 4) „Ево-
люция на анализа на капиталовата структура в светлината на неокласичес-
кия икономикс“, конференция, УНСС, 2002. 5) „Historic Development of 
Bulgarian Accounting Under the influence of French Accounting System – Past, 
Present and Future“, conference, Paris, France, May 2003. 6) „Strategic account-
ing budgeting in the light of accounting evolution“, report, Brest, Belarus, 2004. 
7) „The Challenging Bulgarian Educational Model for Optimization Accounting 
in the light of the Dilemma „Kanthorovich versus Marx“ and Anglo-Saxon neo-
classical economics“, conference, Bournemouth, Great Britain, May 2003.  
8) „The optimization accounting as balanced system under conditions of transi-
tional democracy“, report, Zakopane, Poland, May 2005. 9) „Bulgarian account-
ing science synchronization with the adequate international knowledge“, report, 
Kramatorsk, Ukraina, May 2005. 10) „Контролинг и счетоводен анализ в 
светлината на теорията за икономическата оптимизация“, конференция, 

УНСС, 2006. 11) „Философията на науката и научните революции – мето-
дологическа база на съвременното счетоводно знание“, конференция, 
УНСС, 2006. 

НАУЧНИ СТУДИИ 
1) „Стратегическият счетоводен анализ на стойността – революционен етап 

в развитието на счетоводната наука“, студия в Научни трудове, УНСС, 2004. 
2) „Принцип на счетоводната двойственост в контекста на оптимизация-

та на пасивното проявление на стойността“, студия в Научни трудове, 
УНСС, 2006 

 
 
проф. д-р КРЪСТЬО ЧУКОВ 
 

Роден е на 21.09.1944 г. в с.Беласица, Бла-
гоевградска област. Средно икономическо 
образование завършва в Икономическия тех-
никум в Благоевград. През 1971 г. завършва 
висше икономическо образование във ВИИ 
„Карл Маркс“ – София (сега УНСС). Същата 
година е избран за редовен асистент към ка-
тедра „Счетоводство и анализ“ във ВИИ 
„Карл Маркс“. През 1989 г. защитава дисер-
тационен труд на тема: „Проблеми на анализа 
на основните производствени фондове на 

промишленото предприятие“ и му е присъдена образователната и научна сте-
пен „доктор по икономика“. През 1991 г. е избран за доцент, а през 2009 г. – за 
професор в УНСС по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол 
и анализ на стопанската дейност (анализ на стопанската дейност)“. Препо-
дава по дисциплините: „Анализ на стопанската дейност“, „Финансово-
стопански анализ на предприятието“, „Спецкурс по икономически анализ в 
промишлеността“, „Спецсеминар по финансово-стопански анализ“, „Ана-
лиз на финансовите отчети на нефинансовите предприятия“, „Основи на 
счетоводството“. Заема длъжностите: научен секретар на катедра „Счето-
водство и анализ“, заместник-декан на Финансово-счетоводния факултет, 
член на Специализирания научен съвет по управление на икономиката и 
социална информация към Висшата атестационна комисия, ръководител на 
специалност „Счетоводство и контрол“ и специалност „Счетоводство“ във 
филиал „Икономика и управление“ – гр. Хасково, заместник-директор на 
Врачанския стопански факултет – гр. Враца, член на Контролния съвет на 
УНСС. 

Научното творчество на проф. Чуков е основно в областта на икономи-
ческия анализ на дейността на предприятието. Автор е на учебници, моног-
рафии, студии, научни статии и др. Между тях са: „Финансово-стопански 
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разходите и калкулирането на себестойността, Тракия-М, 2003; 4) Счето-
водна оптимизация на активи и пасиви, Тракия-М, 2003; 5) Стратегическо 
счетоводно бюджетиране, Тракия-М, 2004. 6) Практическо ръководство по 
управленско счетоводство, сборник, Тракия-М, 1998; 

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО: 1) Финансово счетоводство, НБУ, 
1996; 2) Корпоративно счетоводство, Сиела, 1998; 3) Корпоративен счето-
воден анализ, Тракия-М, 2002; 4) Бизнескомбинация и консолидация на 
финансови отчети, Тракия-М, 2004. 

ФИНАНСИ: 1) Корпоративни финанси, Тракия-М, 1999; 2) Финансов 
анализ на фирмата, Сиела, 2001; 3) Финансово-счетоводен анализ на фир-
мата и корпорацията, НБУ, 2002; 4) Финансово-инвестиционен и счетово-
ден анализ на корпоративния капитал, сборник, Тракия-М, 2002. 

НАУЧНИ СТАТИИ  
1) „Метод на съкратената себестойност“, сп. Икономическа мисъл, 1981, 

бр. 5. 2) „В търсене на изгубеното влияние на предвоенния български неок-
ласицизъм върху съвременния корпоративен икономикс“, сп. Икономическа 
мисъл, 2, 2000. 3) „Методологични проблеми на съкратената печалба в ус-
ловията на оптималното управление на финансите“, сп. Икономическа ми-
съл, 2000, бр. 6. 4) „Методология на корпоративното икономическо знание в 
съответствие с философията на науката“, сп. Икономическа мисъл, 2007, бр. 
2. 5) „Management accounting in Bulgaria: a work in progress“, paper, Cost 
Management, USA, March/April, 2005; 6) „Бухгалтерская двойственость в 
свете экономической оптимизации“, статия, Житомир, Украйна, 2004. 

НАУЧНИ ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
1) „Теоретико-стойностният и историко-логическият метод в счетовод-

ното изследване“, конференция, УНСС, ноември 2000. 2) „Несъсътоялите се 
прераждания на счетоводната наука за оптимизация на активите и пасиви-
те“, конференция, Свищов, 2001. 3) „Развитие на счетоводната теория под 
влияние на съвременния икономикс“, конференция, УНСС, 2002. 4) „Ево-
люция на анализа на капиталовата структура в светлината на неокласичес-
кия икономикс“, конференция, УНСС, 2002. 5) „Historic Development of 
Bulgarian Accounting Under the influence of French Accounting System – Past, 
Present and Future“, conference, Paris, France, May 2003. 6) „Strategic account-
ing budgeting in the light of accounting evolution“, report, Brest, Belarus, 2004. 
7) „The Challenging Bulgarian Educational Model for Optimization Accounting 
in the light of the Dilemma „Kanthorovich versus Marx“ and Anglo-Saxon neo-
classical economics“, conference, Bournemouth, Great Britain, May 2003.  
8) „The optimization accounting as balanced system under conditions of transi-
tional democracy“, report, Zakopane, Poland, May 2005. 9) „Bulgarian account-
ing science synchronization with the adequate international knowledge“, report, 
Kramatorsk, Ukraina, May 2005. 10) „Контролинг и счетоводен анализ в 
светлината на теорията за икономическата оптимизация“, конференция, 

УНСС, 2006. 11) „Философията на науката и научните революции – мето-
дологическа база на съвременното счетоводно знание“, конференция, 
УНСС, 2006. 

НАУЧНИ СТУДИИ 
1) „Стратегическият счетоводен анализ на стойността – революционен етап 

в развитието на счетоводната наука“, студия в Научни трудове, УНСС, 2004. 
2) „Принцип на счетоводната двойственост в контекста на оптимизация-

та на пасивното проявление на стойността“, студия в Научни трудове, 
УНСС, 2006 

 
 
проф. д-р КРЪСТЬО ЧУКОВ 
 

Роден е на 21.09.1944 г. в с.Беласица, Бла-
гоевградска област. Средно икономическо 
образование завършва в Икономическия тех-
никум в Благоевград. През 1971 г. завършва 
висше икономическо образование във ВИИ 
„Карл Маркс“ – София (сега УНСС). Същата 
година е избран за редовен асистент към ка-
тедра „Счетоводство и анализ“ във ВИИ 
„Карл Маркс“. През 1989 г. защитава дисер-
тационен труд на тема: „Проблеми на анализа 
на основните производствени фондове на 

промишленото предприятие“ и му е присъдена образователната и научна сте-
пен „доктор по икономика“. През 1991 г. е избран за доцент, а през 2009 г. – за 
професор в УНСС по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол 
и анализ на стопанската дейност (анализ на стопанската дейност)“. Препо-
дава по дисциплините: „Анализ на стопанската дейност“, „Финансово-
стопански анализ на предприятието“, „Спецкурс по икономически анализ в 
промишлеността“, „Спецсеминар по финансово-стопански анализ“, „Ана-
лиз на финансовите отчети на нефинансовите предприятия“, „Основи на 
счетоводството“. Заема длъжностите: научен секретар на катедра „Счето-
водство и анализ“, заместник-декан на Финансово-счетоводния факултет, 
член на Специализирания научен съвет по управление на икономиката и 
социална информация към Висшата атестационна комисия, ръководител на 
специалност „Счетоводство и контрол“ и специалност „Счетоводство“ във 
филиал „Икономика и управление“ – гр. Хасково, заместник-директор на 
Врачанския стопански факултет – гр. Враца, член на Контролния съвет на 
УНСС. 

Научното творчество на проф. Чуков е основно в областта на икономи-
ческия анализ на дейността на предприятието. Автор е на учебници, моног-
рафии, студии, научни статии и др. Между тях са: „Финансово-стопански 
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анализ на предприятието“, „Анализ на приходите, печалбата и рентабил-
ността на предприятието (проблеми и решения)“, „Анализ на финансовите 
резултати и финансовото състояние на предприятието“, „Анализ на разхо-
дите на предприятието“, „Ефективност от използването на основните про-
изводствени фондове в промишлеността (методически проблеми на анали-
за)“, „Основи на стопанския анализ на предприятието“ (в съавторство), 
„Финансово-стопански анализ на предприятието“ – електронен учебник (в 
съавторство), „Проблеми на анализа на стопанската дейност на промишле-
ните предприятия“ (в съавторство), „Логика на връзката „Амортизация – 
обръщаемост – ефективност от използването на дълготрайните материални 
активи“ и др. 

 
 
доц. д-р ЛЮДМИЛА БУРДИН 
 

Доц. д-р Людмила Бурдин има преподавателска и 
научна дейност с основни трудови договори в про-
дължение на 46 години (от 1957 до 2003 г.) последова-
телно във ВСИ „Г.Димитров“, ВИИ „К.Маркс“(УНСС) 
и Нов български университет (НБУ). През 1961 и 1971 
г. има тримесечна специализация в Хумболт универ-
ситет, Берлин, Германия по проблемите на автомати-
зирането и усъвършенстването методите на счетовод-
ната отчетност. Придобива научна степен „доктор“ 

през 1983 г. в УНСС с дисертация на тема „Бригадната стопанска сметка и 
счетоводно-информационното осигуряване в птицевъдните комбинати“ и 
научно звание „доцент“ през 1985 г. в УНСС с монографията „Проблеми на 
анализа на счетоводното информационно осигуряване на качеството на сел-
скостопанската продукция“. Четените от нея лекции са в областта на обща 
теория на счетоводството, аграрно счетоводство и финансово счетоводство 
пред специалностите „Счетоводство и контрол“, „Икономика на съобщени-
ята“, „Икономика на транспорта“, „Икономика на отбранителния комп-
лекс“, „Икономика на аграрното производство“, „Икономика и бизнес“, 
„Право“, „Социология“ и др. в УНСС, факултетите във Враца, Хасково, 
Монтана, Пловдив, Сливен, ВИЗМВ Стара Загора, следдипломна квалифи-
кация на УНСС, ВТУ „Тодор Каблешков“ и НБУ. Автор и съавтор е на мо-
нографични трудове, студии, учебници, сборници и ръководства за упраж-
нения, статии, доклади на научни национални и международни конферен-
ции, разработки на теми по НИС на ВИИ „Карл Маркс“ №1117, 1984 г. и на 
Комитета по ЕССИ №126 от 1985 год., V раздел: Социологическият подход 
и усъвършенстване информационната система в селското стопанство, науч-
ни статии в Селскостопанската енциклопедия, издание на БАН, т.1,2 и 3 и 
други. Понастоящем участва в научни комисии и жури като рецензент на 

хабилитационни трудове и ръководител на докторантури в УНСС и СУ 
„Климент Охридски“. 

 
 
доц. д-р КАТЕРИНА КАРАИВАНОВА 
 
Родена е на 18 ноември 1923 г. в гр. Велинград. През 1938 г. е избрана за 

асистент по счетоводство във ВФСИ „Д.А.Ценов“, гр. Свищов. През 1946 г. 
завършва Държавното висше училище за финансови и административни 
науки (ДВУФАН) в гр. София. През същата година става доброволен асис-
тент по счетоводство в ДВУФАН, през 1951 г. е избрана за хоноруван асис-
тент, а през 1958 г. – за старши асистент в катедра „Счетоводна отчетност“ 
на ВИИ „К.Маркс“. През 1976 г. се хабилитира като доцент по счетоводство 
във ВИИ. 

Доц. Караиванова чете лекции по дисциплините „Теория на счетоводна-
та отчетност“ и „Счетоводна отчетност на селскостопанските организации“. 

Участва като постоянен сътрудник и консултант при отдел „Методоло-
гия и организация на отчетността“, по-късно – „Финанси, фондове и мето-
дология на отчетността в селското стопанство“ при Министерство земеде-
лието и хранителната промишленост“. 

Доц. Караиванова е автор на редица учебници, монографии, студии, на-
учни статии и научни доклади. Между тях са: „Курс по селскостопанско 
счетоводство“ (1953 г.); „Курс по теория на счетоводството“ (1961 г.); 
„Сборник по обща теория на счетоводството. Схеми и задачи“ (1964 г.); 
„Счетоводна отчетност и анализ на баланса на вътрешно-търговското пред-
приятие“ (1974 г.); „Счетоводната отчетност като отделна научна област. 
Предмет и характер на счетоводната наука“, Трудове на ВИИ „К.Маркс“ 
(т.2/1975 г.); „Върху логическата същност и прилагането на счетоводния 
метод“, Трудове на ВИИ „К.Маркс“ (т.3/1975 г.); „Теоретични основи на 
счетоводната отчетност“ (1984 г.); „Счетоводна отчетност и анализ на ба-
ланса на селскостопанските организации“ (1989 г.) и др. 

Приносите в научното творчество на доц. Караиванова са в областта на 
теорията на счетоводството. Тя изяснява самостоятелното съществуване на 
счетоводната наука, нейното място и роля в системата на икономическите 
науки. Доц. Караиванова развива и задълбочава теоретичните основи на 
предмета и метода на счетоводната отчетност. 
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анализ на предприятието“, „Анализ на приходите, печалбата и рентабил-
ността на предприятието (проблеми и решения)“, „Анализ на финансовите 
резултати и финансовото състояние на предприятието“, „Анализ на разхо-
дите на предприятието“, „Ефективност от използването на основните про-
изводствени фондове в промишлеността (методически проблеми на анали-
за)“, „Основи на стопанския анализ на предприятието“ (в съавторство), 
„Финансово-стопански анализ на предприятието“ – електронен учебник (в 
съавторство), „Проблеми на анализа на стопанската дейност на промишле-
ните предприятия“ (в съавторство), „Логика на връзката „Амортизация – 
обръщаемост – ефективност от използването на дълготрайните материални 
активи“ и др. 

 
 
доц. д-р ЛЮДМИЛА БУРДИН 
 

Доц. д-р Людмила Бурдин има преподавателска и 
научна дейност с основни трудови договори в про-
дължение на 46 години (от 1957 до 2003 г.) последова-
телно във ВСИ „Г.Димитров“, ВИИ „К.Маркс“(УНСС) 
и Нов български университет (НБУ). През 1961 и 1971 
г. има тримесечна специализация в Хумболт универ-
ситет, Берлин, Германия по проблемите на автомати-
зирането и усъвършенстването методите на счетовод-
ната отчетност. Придобива научна степен „доктор“ 

през 1983 г. в УНСС с дисертация на тема „Бригадната стопанска сметка и 
счетоводно-информационното осигуряване в птицевъдните комбинати“ и 
научно звание „доцент“ през 1985 г. в УНСС с монографията „Проблеми на 
анализа на счетоводното информационно осигуряване на качеството на сел-
скостопанската продукция“. Четените от нея лекции са в областта на обща 
теория на счетоводството, аграрно счетоводство и финансово счетоводство 
пред специалностите „Счетоводство и контрол“, „Икономика на съобщени-
ята“, „Икономика на транспорта“, „Икономика на отбранителния комп-
лекс“, „Икономика на аграрното производство“, „Икономика и бизнес“, 
„Право“, „Социология“ и др. в УНСС, факултетите във Враца, Хасково, 
Монтана, Пловдив, Сливен, ВИЗМВ Стара Загора, следдипломна квалифи-
кация на УНСС, ВТУ „Тодор Каблешков“ и НБУ. Автор и съавтор е на мо-
нографични трудове, студии, учебници, сборници и ръководства за упраж-
нения, статии, доклади на научни национални и международни конферен-
ции, разработки на теми по НИС на ВИИ „Карл Маркс“ №1117, 1984 г. и на 
Комитета по ЕССИ №126 от 1985 год., V раздел: Социологическият подход 
и усъвършенстване информационната система в селското стопанство, науч-
ни статии в Селскостопанската енциклопедия, издание на БАН, т.1,2 и 3 и 
други. Понастоящем участва в научни комисии и жури като рецензент на 

хабилитационни трудове и ръководител на докторантури в УНСС и СУ 
„Климент Охридски“. 

 
 
доц. д-р КАТЕРИНА КАРАИВАНОВА 
 
Родена е на 18 ноември 1923 г. в гр. Велинград. През 1938 г. е избрана за 

асистент по счетоводство във ВФСИ „Д.А.Ценов“, гр. Свищов. През 1946 г. 
завършва Държавното висше училище за финансови и административни 
науки (ДВУФАН) в гр. София. През същата година става доброволен асис-
тент по счетоводство в ДВУФАН, през 1951 г. е избрана за хоноруван асис-
тент, а през 1958 г. – за старши асистент в катедра „Счетоводна отчетност“ 
на ВИИ „К.Маркс“. През 1976 г. се хабилитира като доцент по счетоводство 
във ВИИ. 

Доц. Караиванова чете лекции по дисциплините „Теория на счетоводна-
та отчетност“ и „Счетоводна отчетност на селскостопанските организации“. 

Участва като постоянен сътрудник и консултант при отдел „Методоло-
гия и организация на отчетността“, по-късно – „Финанси, фондове и мето-
дология на отчетността в селското стопанство“ при Министерство земеде-
лието и хранителната промишленост“. 

Доц. Караиванова е автор на редица учебници, монографии, студии, на-
учни статии и научни доклади. Между тях са: „Курс по селскостопанско 
счетоводство“ (1953 г.); „Курс по теория на счетоводството“ (1961 г.); 
„Сборник по обща теория на счетоводството. Схеми и задачи“ (1964 г.); 
„Счетоводна отчетност и анализ на баланса на вътрешно-търговското пред-
приятие“ (1974 г.); „Счетоводната отчетност като отделна научна област. 
Предмет и характер на счетоводната наука“, Трудове на ВИИ „К.Маркс“ 
(т.2/1975 г.); „Върху логическата същност и прилагането на счетоводния 
метод“, Трудове на ВИИ „К.Маркс“ (т.3/1975 г.); „Теоретични основи на 
счетоводната отчетност“ (1984 г.); „Счетоводна отчетност и анализ на ба-
ланса на селскостопанските организации“ (1989 г.) и др. 

Приносите в научното творчество на доц. Караиванова са в областта на 
теорията на счетоводството. Тя изяснява самостоятелното съществуване на 
счетоводната наука, нейното място и роля в системата на икономическите 
науки. Доц. Караиванова развива и задълбочава теоретичните основи на 
предмета и метода на счетоводната отчетност. 

 
 



544 Приносите на счетоводството в икономическата наука

доц. д-р КАТЯ МИТЕВА 
 

Родена е на 06.05.1950 г. в гр. Свищов. Средно об-
разование завършва в ЕСПУ „Алеко Константинов“ в 
гр. Свищов. През 1973 г. завършва висше икономи-
ческо образование във ВФСИ „Д. А. Ценов“ – Сви-
щов (сега Стопанска академия „Д. А. Ценов“) специ-
алности: „Счетоводна отчетност“ и „Педагогика“. 
След дипломирането си работи като счетоводител 
във ВТО „Разноизнос“- София. През 1980 г. постъпва 
на работа като Организатор по учебните въпроси в 
катедра „Счетоводство и анализ“ при ВИИ „К. 
Маркс“. През м. февруари 1986 г. защитава дисерта-

ционен труд на тема: „Счетоводно отчитане на вътрешната стопанска смет-
ка (по примера на Пернишки окръг)“ и придобива образователната и научна 
степен „доктор по икономика“. Същата година през м. октомври е избрана 
за редовен асистент, а през 1988 г. за главен асистент към катедра „Счето-
водство и анализ“ във ВИИ „К. Маркс“. През 2006 г. е избрана за доцент в 
УНСС по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на 
стопанската дейност (счетоводна отчетност)“. Преподава по дисциплините: 
„Обща теория на счетоводството“, „Счетоводство“, „Основи на счетоводст-
вото“, „Спецкурс по анализ в селското стопанство“, „Счетоводство и анализ 
в земеделието“. Водила е лекции по счетоводство в Софийския универси-
тет, Великотърновския университет и Пловдивския университет „П. Хи-
лендарски“. Член е на експертни групи при Националната агенция по оце-
няване и акредитация – София. 

Научното творчество на доц. д-р Катя Митева е основно в областта на 
счетоводството. Автор е на учебници, монографии, студии, научни статии, 
научни доклади, изнесени на международни и национални конференции в 
страната и чужбина. Между тях са: Обща теория на счетоводство (ръковод-
ство), Обща теория на счетоводството (основен курс), Аспекти на счето-
водното отчитане и анализ на дълготрайните материални активи и др. 

 
 

гл. д-р ИЛКА ГОРАНЧОВСКА 
 

Родена е през 1949 г. в гр. Бяла Слатина. През 
1973 г. завършва специалност „Стопанско управле-
ние и машинна обработка на икономическата ин-
формация“ във ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 
1974 г. е избрана за редовен асистент в катедра 
„Счетоводна отчетност и икономически анализ“ на 
ВИИ. През 1985 г. преминава на работа в катедра 
„Стопанска логистика“ на ВИИ., където е главен 
асистент. 

През 1985 г. защитава дисертационния си труд в 
гр. Москва и става кандидат на икономическите науки (доктор). 

Като преподавател от катедра „Счетоводна отчетност и икономически 
анализ“ на ВИИ „К.Маркс“ води семинарни занятия по дисциплините: ана-
лиз на стопанската дейност; анализ на материално-техническото снабдява-
не; анализ на дейността на търговските организации. 

 
 
гл. ас. ХРИСТИНА ДЖОНГОВА 
 
Преподава по дисциплините: счетоводна отчетност на вътрешнотърговс-

ките организации и счетоводна отчетност на външнотърговските организации. 
Основните публикации на Христина Джонгова са: „Счетоводна отчет-

ност на търговските организации“ (1980 г.); „Икономически подход при 
разпределението на доходите в търговските организации“ (1982 г.); „Въз-
можности за усъвършенстване на счетоводно-информационното обхващане 
и характеризиране на разходите за обръщението в търговията“, Научни 
трудове на ВИИ „К.Маркс“ ( 1983 г.); „Счетоводна отчетност и анализ на 
баланса  на вътрешнотърговските организации“ (1984 г., 1986 г.); „Счето-
водно-информационно интерпретиране на формирането на доходите в тър-
говските организации при условията на интензификацията“ (1984 г.) и др. 

 
 
гл. ас. ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ 
 
Роден е през 1945 г. През 1973 г. завършва специалност „Счетоводна от-

четност“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 1975 г. е избран за редовен 
асистент в катедра „Счетоводна отчетност и икономически анализ“ на ВИИ, 
където през 1980 г. става старши асистент, а през 1983 г. – главен асистент. 

През 1990 г. работи като главен експерт и началник на отдел в управле-
ние „Национално счетоводство“ в Министерство на финансите. Представи-
тел е за България в ООН по проблемите на счетоводството и одита. Дими-
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доц. д-р КАТЯ МИТЕВА 
 

Родена е на 06.05.1950 г. в гр. Свищов. Средно об-
разование завършва в ЕСПУ „Алеко Константинов“ в 
гр. Свищов. През 1973 г. завършва висше икономи-
ческо образование във ВФСИ „Д. А. Ценов“ – Сви-
щов (сега Стопанска академия „Д. А. Ценов“) специ-
алности: „Счетоводна отчетност“ и „Педагогика“. 
След дипломирането си работи като счетоводител 
във ВТО „Разноизнос“- София. През 1980 г. постъпва 
на работа като Организатор по учебните въпроси в 
катедра „Счетоводство и анализ“ при ВИИ „К. 
Маркс“. През м. февруари 1986 г. защитава дисерта-

ционен труд на тема: „Счетоводно отчитане на вътрешната стопанска смет-
ка (по примера на Пернишки окръг)“ и придобива образователната и научна 
степен „доктор по икономика“. Същата година през м. октомври е избрана 
за редовен асистент, а през 1988 г. за главен асистент към катедра „Счето-
водство и анализ“ във ВИИ „К. Маркс“. През 2006 г. е избрана за доцент в 
УНСС по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на 
стопанската дейност (счетоводна отчетност)“. Преподава по дисциплините: 
„Обща теория на счетоводството“, „Счетоводство“, „Основи на счетоводст-
вото“, „Спецкурс по анализ в селското стопанство“, „Счетоводство и анализ 
в земеделието“. Водила е лекции по счетоводство в Софийския универси-
тет, Великотърновския университет и Пловдивския университет „П. Хи-
лендарски“. Член е на експертни групи при Националната агенция по оце-
няване и акредитация – София. 

Научното творчество на доц. д-р Катя Митева е основно в областта на 
счетоводството. Автор е на учебници, монографии, студии, научни статии, 
научни доклади, изнесени на международни и национални конференции в 
страната и чужбина. Между тях са: Обща теория на счетоводство (ръковод-
ство), Обща теория на счетоводството (основен курс), Аспекти на счето-
водното отчитане и анализ на дълготрайните материални активи и др. 

 
 

гл. д-р ИЛКА ГОРАНЧОВСКА 
 

Родена е през 1949 г. в гр. Бяла Слатина. През 
1973 г. завършва специалност „Стопанско управле-
ние и машинна обработка на икономическата ин-
формация“ във ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 
1974 г. е избрана за редовен асистент в катедра 
„Счетоводна отчетност и икономически анализ“ на 
ВИИ. През 1985 г. преминава на работа в катедра 
„Стопанска логистика“ на ВИИ., където е главен 
асистент. 

През 1985 г. защитава дисертационния си труд в 
гр. Москва и става кандидат на икономическите науки (доктор). 

Като преподавател от катедра „Счетоводна отчетност и икономически 
анализ“ на ВИИ „К.Маркс“ води семинарни занятия по дисциплините: ана-
лиз на стопанската дейност; анализ на материално-техническото снабдява-
не; анализ на дейността на търговските организации. 

 
 
гл. ас. ХРИСТИНА ДЖОНГОВА 
 
Преподава по дисциплините: счетоводна отчетност на вътрешнотърговс-

ките организации и счетоводна отчетност на външнотърговските организации. 
Основните публикации на Христина Джонгова са: „Счетоводна отчет-

ност на търговските организации“ (1980 г.); „Икономически подход при 
разпределението на доходите в търговските организации“ (1982 г.); „Въз-
можности за усъвършенстване на счетоводно-информационното обхващане 
и характеризиране на разходите за обръщението в търговията“, Научни 
трудове на ВИИ „К.Маркс“ ( 1983 г.); „Счетоводна отчетност и анализ на 
баланса  на вътрешнотърговските организации“ (1984 г., 1986 г.); „Счето-
водно-информационно интерпретиране на формирането на доходите в тър-
говските организации при условията на интензификацията“ (1984 г.) и др. 

 
 
гл. ас. ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ 
 
Роден е през 1945 г. През 1973 г. завършва специалност „Счетоводна от-

четност“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 1975 г. е избран за редовен 
асистент в катедра „Счетоводна отчетност и икономически анализ“ на ВИИ, 
където през 1980 г. става старши асистент, а през 1983 г. – главен асистент. 

През 1990 г. работи като главен експерт и началник на отдел в управле-
ние „Национално счетоводство“ в Министерство на финансите. Представи-
тел е за България в ООН по проблемите на счетоводството и одита. Дими-
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тър Желязков е дипломиран експерт-счетоводител и работи в практиката. 
Основните публикации на Димитър Желязков са: „Някои проблеми на 

счетоводната отчетност в АСУП“ (1981 г.); „Насоки за развитие на счето-
водната отчетност като система в условията на интелектуализация на уп-
равлението“ (1982 г.); „Обща теория на социалистическата счетоводна от-
четност“ (1983 г.); „Автоматизация на счетоводната отчетност“„, в съавтор-
ство (1985 г.); „Възможности за усъвършенстване схемата на счетоводния 
баланс“ (1986 г.); „Справочник по счетоводство (от 1991 г. до 1998 г.); 
„Същност на съвременния счетоводен подход към икономическата дейст-
вителност при преустройството на икономиката на НРБ“ (1988 г.); „Счето-
водна политика на предприятието“ (1991 г.); „Счетоводно приключване и 
разработване на годишен финансов отчет“ (1992 г.); „Национални счето-
водни стандарти“ (1993 г.); „Прилагане на международните счетоводни 
стандарти – мит и реалност“ (2002 г.) и др. 

 
 
гл. ас. ПЛАМЕН ИВАНОВ 
 

Роден е на 01 юни 1966 г. в гр. Враца. През 1991 г. 
завършва специалност „Счетоводство и контрол“ във 
ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 1992 г. е избран за 
редовен асистент в катедра „Счетоводна отчетност и 
икономически анализ“ на ВИИ, където през 1995 г. ста-
ва старши асистент, а през 1999 г. – главен асистент.  

Преподава по дисциплините: обща теория на счето-
водството; счетоводство на стопанското предприятие 
(първа част – финансово счетоводство); счетоводство. 

Основните публикации на Пламен Иванов са:  
„Отчитане на данъка върху добавената стойност при авансови плащания 
срещу бъдеща доставка (продажба) на стоки“ (1994 г.); „Сборник от задачи 
по счетоводство на стопанското предприятие“ (1995 г.); „Отчитане на фи-
нансово обвързан наемен договор между регистрирани по Закона за данък 
върху добавената стойност лица „ (1995 г.); „Информационно осигуряване 
при съставянето на отчета за приходите и разходите“ (1996 г.); „Отчитане 
прехвърлянето на собствеността по Търговския закон върху предприятие 
като цяло“ (1997 г.); „Методическо ръководство със задачи по счетоводство 
на стопанското предприятие“, в съавторство (1998 г.); „Счетоводно отчита-
не на специфични сделки между регистрирани по Закона за данък върху 
добавената стойност „ (1998 г.); „Счетоводно отчитане на специфични 
сделки“ (1998 г.)  и др. 

През 2002 г. напуска катедрата и започва работа в практиката. 
 
 

гл. ас. ВАЛЯ ЙОРДАНОВА 
 
Родена е на 18 ноември 1960 г. в гр. Плевен. През 1982 г. завършва спе-

циалност „Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 1983 
г. става редовен асистент в катедра „Счетоводна отчетност и икономически 
анализ“ на ВИИ, където през 1987 г. става старши асистент, а през 1992 г. – 
главен асистент.  

Основните научни публикации на Валя Йорданова са: „Приложение на 
ЕИМ в обучението на студентите във ВИИ“ (1986 г.); „Сборник от задачи 
по теория на счетоводната отчетност и програми за тяхното компютърно 
решаване“ (1986 г.); „Сборник от задачи по счетоводна отчетност на сто-
панските организации“, в съавторство“ (1987 г.); „Проблеми на системата за 
калкулиране на себестойността на продукцията при новите условия на уп-
равление на промишлените предприятия“ (1988 г.); „Проблеми при създа-
ване на счетоводна информация за акциите и облигациите“ (1989 г.); „проб-
леми на приложението на оценяването и калкулирането като елементи на 
счетоводния метод в условията на фирмена организация“ (1990 г.); „Основи 
на счетоводството“ (1993 г.) и др. 

Валя Йорданова е дипломиран експерт-счетоводител и от 1994 г. работи 
в практиката. 

 
 
гл. ас. ТОДОР КРЪСТЕВ 
 
Роден е през 1958 г. в гр. Стара Загора. Завършва висше икономическо 

образование във ВИНС „Д.Благоев“ в гр. Варна. 
От 1983 г. до 1991 г. работи в катедра „Счетоводна отчетност и иконо-

мически анализ“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. София,  а след 1991 г. – в управле-
ние „Национално счетоводство“ в Министерство на финансите. Тодор 
Кръстев е дипломиран експерт-счетоводител и работи в практиката. 

Основните публикации на Тодор Кръстев са: „Възможности за осигуря-
ване на отчетна информация при прилагането на бригадна и индивидуална 
организация на труда в автомобилния транспорт“ (1985); „Счетоводната от-
четност и стимулирането в условията на прилагане на бригадната стопанска 
сметка в геологопроучвателните предприятия“ (1986 г.); „Усъвършенстване 
отчитането на дейността на бригадите като основа за провеждане на задъл-
бочен икономически анализ в геологопроучвателната дейност (1987 г.); 
„Счетоводна отчетност и анализ на баланса на стопанските организации“, в 
съавторство (1988 г.); „Възможности за използване и за разширяване права-
та на фирмите при организацията на финансово-счетоводната дейност“ 
(1989 г.); „Счетоводно приключване и разработване на годишен финансов от-
чет“, в съавторство (1992 г.); „Анализ на финансово-счетоводните отчети“, в 
съавторство (1993 г.); „Финансов мениджмънт“, в съавторство (1997 г.) и др. 
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тър Желязков е дипломиран експерт-счетоводител и работи в практиката. 
Основните публикации на Димитър Желязков са: „Някои проблеми на 

счетоводната отчетност в АСУП“ (1981 г.); „Насоки за развитие на счето-
водната отчетност като система в условията на интелектуализация на уп-
равлението“ (1982 г.); „Обща теория на социалистическата счетоводна от-
четност“ (1983 г.); „Автоматизация на счетоводната отчетност“„, в съавтор-
ство (1985 г.); „Възможности за усъвършенстване схемата на счетоводния 
баланс“ (1986 г.); „Справочник по счетоводство (от 1991 г. до 1998 г.); 
„Същност на съвременния счетоводен подход към икономическата дейст-
вителност при преустройството на икономиката на НРБ“ (1988 г.); „Счето-
водна политика на предприятието“ (1991 г.); „Счетоводно приключване и 
разработване на годишен финансов отчет“ (1992 г.); „Национални счето-
водни стандарти“ (1993 г.); „Прилагане на международните счетоводни 
стандарти – мит и реалност“ (2002 г.) и др. 

 
 
гл. ас. ПЛАМЕН ИВАНОВ 
 

Роден е на 01 юни 1966 г. в гр. Враца. През 1991 г. 
завършва специалност „Счетоводство и контрол“ във 
ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 1992 г. е избран за 
редовен асистент в катедра „Счетоводна отчетност и 
икономически анализ“ на ВИИ, където през 1995 г. ста-
ва старши асистент, а през 1999 г. – главен асистент.  

Преподава по дисциплините: обща теория на счето-
водството; счетоводство на стопанското предприятие 
(първа част – финансово счетоводство); счетоводство. 

Основните публикации на Пламен Иванов са:  
„Отчитане на данъка върху добавената стойност при авансови плащания 
срещу бъдеща доставка (продажба) на стоки“ (1994 г.); „Сборник от задачи 
по счетоводство на стопанското предприятие“ (1995 г.); „Отчитане на фи-
нансово обвързан наемен договор между регистрирани по Закона за данък 
върху добавената стойност лица „ (1995 г.); „Информационно осигуряване 
при съставянето на отчета за приходите и разходите“ (1996 г.); „Отчитане 
прехвърлянето на собствеността по Търговския закон върху предприятие 
като цяло“ (1997 г.); „Методическо ръководство със задачи по счетоводство 
на стопанското предприятие“, в съавторство (1998 г.); „Счетоводно отчита-
не на специфични сделки между регистрирани по Закона за данък върху 
добавената стойност „ (1998 г.); „Счетоводно отчитане на специфични 
сделки“ (1998 г.)  и др. 

През 2002 г. напуска катедрата и започва работа в практиката. 
 
 

гл. ас. ВАЛЯ ЙОРДАНОВА 
 
Родена е на 18 ноември 1960 г. в гр. Плевен. През 1982 г. завършва спе-

циалност „Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 1983 
г. става редовен асистент в катедра „Счетоводна отчетност и икономически 
анализ“ на ВИИ, където през 1987 г. става старши асистент, а през 1992 г. – 
главен асистент.  

Основните научни публикации на Валя Йорданова са: „Приложение на 
ЕИМ в обучението на студентите във ВИИ“ (1986 г.); „Сборник от задачи 
по теория на счетоводната отчетност и програми за тяхното компютърно 
решаване“ (1986 г.); „Сборник от задачи по счетоводна отчетност на сто-
панските организации“, в съавторство“ (1987 г.); „Проблеми на системата за 
калкулиране на себестойността на продукцията при новите условия на уп-
равление на промишлените предприятия“ (1988 г.); „Проблеми при създа-
ване на счетоводна информация за акциите и облигациите“ (1989 г.); „проб-
леми на приложението на оценяването и калкулирането като елементи на 
счетоводния метод в условията на фирмена организация“ (1990 г.); „Основи 
на счетоводството“ (1993 г.) и др. 

Валя Йорданова е дипломиран експерт-счетоводител и от 1994 г. работи 
в практиката. 

 
 
гл. ас. ТОДОР КРЪСТЕВ 
 
Роден е през 1958 г. в гр. Стара Загора. Завършва висше икономическо 

образование във ВИНС „Д.Благоев“ в гр. Варна. 
От 1983 г. до 1991 г. работи в катедра „Счетоводна отчетност и иконо-

мически анализ“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. София,  а след 1991 г. – в управле-
ние „Национално счетоводство“ в Министерство на финансите. Тодор 
Кръстев е дипломиран експерт-счетоводител и работи в практиката. 

Основните публикации на Тодор Кръстев са: „Възможности за осигуря-
ване на отчетна информация при прилагането на бригадна и индивидуална 
организация на труда в автомобилния транспорт“ (1985); „Счетоводната от-
четност и стимулирането в условията на прилагане на бригадната стопанска 
сметка в геологопроучвателните предприятия“ (1986 г.); „Усъвършенстване 
отчитането на дейността на бригадите като основа за провеждане на задъл-
бочен икономически анализ в геологопроучвателната дейност (1987 г.); 
„Счетоводна отчетност и анализ на баланса на стопанските организации“, в 
съавторство (1988 г.); „Възможности за използване и за разширяване права-
та на фирмите при организацията на финансово-счетоводната дейност“ 
(1989 г.); „Счетоводно приключване и разработване на годишен финансов от-
чет“, в съавторство (1992 г.); „Анализ на финансово-счетоводните отчети“, в 
съавторство (1993 г.); „Финансов мениджмънт“, в съавторство (1997 г.) и др. 
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гл. ас. БОЖАНА НИКОЛОВА 
 
Родена е през 1958 г. в гр. София. През 1981 г. завършва висше образо-

вание във ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 1982 г. става редовен асистент в 
катедра „Счетоводна отчетност и икономически анализ“ на ВИИ, където 
през 1990 г. става старши асистент, а през 1993 г. – главен асистент.  

Основните научни публикации на Божана Николова са: „Счетоводна от-
четност на селскостопанските, строителните и транспортните организации“ 
(1984 г.); „Теория на счетоводството и счетоводство на селскостопанските 
организации“ (1988 г.); „Периодични счетоводни отчети – същност и въз-
можности за усъвършенстване“ (1986 г.); „Проблеми на организацията и 
счетоводно-информационното осигуряване на управлението на лозарското 
производство“ (1989 г.); „Актуални проблеми на счетоводното отчитане в 
индивидуалните фирми“ (1990 г.); „Сътрудничество между университет 
между Де Монт форт и УНСС“ – основа за промени в обучението по счето-
водство“ и др. 

През 1995 г. Божана Николова напуска катедра „Счетоводна отчетност и 
икономически анализ“ на УНСС. 

 
 
гл. ас. РОСИЦА ТРИЧКОВА 
 
Родена е през 1956 г. Има висше икономическо образование. Главен 

асистент е в катедра „Счетоводство и икономически анализ“ на ВИИ 
„К.Маркс“, гр.София. Преподава по дисциплините банково счетоводство и 
счетоводство на външнотърговските предприятия.  

Основните публикации на Росица Тричкова са: „Проблеми на усъвър-
шенстването на банковия контрол върху капиталните вложения и задачи на 
отчетността в процеса на интензификация на народното стопанство“ (1984 
г.); „Проблеми на комплексното информационно осигуряване на управле-
нието на стопанските единици, осъществяващи външнотърговска дейност в 
условията на преустройство“ (1988 г.); „Проблеми при усъвършенстването 
на валутно-финансовия механизъм и задачи на счетоводната отчетност“ 
(1989 г.); „Проблеми на изследването на активите и пасивите на фирмите в 
условията на световния инфлационен процес“ (1990 г.) и др. 

Росица Тричкова – Бачева е дипломиран експерт-счетоводител и работи 
в практиката. 

 
 
ст. асистент ЛЮДМИЛА ЙОВЕВА 
 
Родена е през 1955 г. в гр. Кюстендил. През 1979 г. завършва висше об-

разование във ВИИ „К.Маркс“, гр. София. 

През 1988 г. е избрана за редовен асистент в катедра „Счетоводна отчет-
ност и икономически анализ“ на ВИИ „К.Маркс“, където през 1991 г. става 
старши асистент. 

През 1995 г. Людмила Йовева напуска състава на катедра „Счетоводство 
и анализ на УНСС и работи в практиката в страната и чужбина. 

 
 
ст. асистент ХРИСТО ХРИСТОВ 

 
Роден е през 1968 г. в гр. Стара Загора. През 1993 г. 

завършва специалност „Счетоводство и контрол“ на 
УНСС. През 1994 г. става редовен асистент в катедра 
„Счетоводна отчетност и икономически анализ“ на 
УНСС, а през 1997 г. – старши асистент в същата ка-
тедра. 

Някои от публикациите на ст.ас. Христов са: „Със-
тавяне на Отчета за приходите и разходите“ (1995 г.); 
„Отчитане на стоките, получени на консигнация“ 

(1995 г.); „Пояснителни сведения към Годишния счетоводен отчет“ (1996 
г.); „Особености в отчетността на приватизационните фондове“ (1996 г.); 
„Учебно-методическо помагало по счетоводство на предприятието“, в съав-
торство (1996 г.) и др. 

Ст.ас. Христов е дипломиран експерт-счетоводител. В настоящия мо-
мент работи в практиката. 

 
ас. ОЛГА ДИМИТРОВА – ПЕТКОВА 
 
Родена е през 1969 г. в гр. Кюстендил. През 1992 г. завършва УНСС, 

специалност „Счетоводство и контрол“. През 1993 г. става редовен асистент 
в катедра „Счетоводна отчетност и икономически анализ“ на УНСС. 

Някои от публикациите на ас. Димитрова са: „Сборник от задачи по сче-
товодство на стопанското предприятие“, в съавторство (1995 г.); „Счето-
водство на банките – сборник от задачи“, в съавторство (1996 г.); „Методи-
ческо ръководство със задачи по счетоводство на стопанското предприя-
тие“, в съавторство (1998 г.). 

През 1999 г. ас. Петкова напуска състава на катедрата и работи в практи-
ката в страната и чужбина. 
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гл. ас. БОЖАНА НИКОЛОВА 
 
Родена е през 1958 г. в гр. София. През 1981 г. завършва висше образо-

вание във ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 1982 г. става редовен асистент в 
катедра „Счетоводна отчетност и икономически анализ“ на ВИИ, където 
през 1990 г. става старши асистент, а през 1993 г. – главен асистент.  

Основните научни публикации на Божана Николова са: „Счетоводна от-
четност на селскостопанските, строителните и транспортните организации“ 
(1984 г.); „Теория на счетоводството и счетоводство на селскостопанските 
организации“ (1988 г.); „Периодични счетоводни отчети – същност и въз-
можности за усъвършенстване“ (1986 г.); „Проблеми на организацията и 
счетоводно-информационното осигуряване на управлението на лозарското 
производство“ (1989 г.); „Актуални проблеми на счетоводното отчитане в 
индивидуалните фирми“ (1990 г.); „Сътрудничество между университет 
между Де Монт форт и УНСС“ – основа за промени в обучението по счето-
водство“ и др. 

През 1995 г. Божана Николова напуска катедра „Счетоводна отчетност и 
икономически анализ“ на УНСС. 

 
 
гл. ас. РОСИЦА ТРИЧКОВА 
 
Родена е през 1956 г. Има висше икономическо образование. Главен 

асистент е в катедра „Счетоводство и икономически анализ“ на ВИИ 
„К.Маркс“, гр.София. Преподава по дисциплините банково счетоводство и 
счетоводство на външнотърговските предприятия.  

Основните публикации на Росица Тричкова са: „Проблеми на усъвър-
шенстването на банковия контрол върху капиталните вложения и задачи на 
отчетността в процеса на интензификация на народното стопанство“ (1984 
г.); „Проблеми на комплексното информационно осигуряване на управле-
нието на стопанските единици, осъществяващи външнотърговска дейност в 
условията на преустройство“ (1988 г.); „Проблеми при усъвършенстването 
на валутно-финансовия механизъм и задачи на счетоводната отчетност“ 
(1989 г.); „Проблеми на изследването на активите и пасивите на фирмите в 
условията на световния инфлационен процес“ (1990 г.) и др. 

Росица Тричкова – Бачева е дипломиран експерт-счетоводител и работи 
в практиката. 

 
 
ст. асистент ЛЮДМИЛА ЙОВЕВА 
 
Родена е през 1955 г. в гр. Кюстендил. През 1979 г. завършва висше об-

разование във ВИИ „К.Маркс“, гр. София. 

През 1988 г. е избрана за редовен асистент в катедра „Счетоводна отчет-
ност и икономически анализ“ на ВИИ „К.Маркс“, където през 1991 г. става 
старши асистент. 

През 1995 г. Людмила Йовева напуска състава на катедра „Счетоводство 
и анализ на УНСС и работи в практиката в страната и чужбина. 

 
 
ст. асистент ХРИСТО ХРИСТОВ 

 
Роден е през 1968 г. в гр. Стара Загора. През 1993 г. 

завършва специалност „Счетоводство и контрол“ на 
УНСС. През 1994 г. става редовен асистент в катедра 
„Счетоводна отчетност и икономически анализ“ на 
УНСС, а през 1997 г. – старши асистент в същата ка-
тедра. 

Някои от публикациите на ст.ас. Христов са: „Със-
тавяне на Отчета за приходите и разходите“ (1995 г.); 
„Отчитане на стоките, получени на консигнация“ 

(1995 г.); „Пояснителни сведения към Годишния счетоводен отчет“ (1996 
г.); „Особености в отчетността на приватизационните фондове“ (1996 г.); 
„Учебно-методическо помагало по счетоводство на предприятието“, в съав-
торство (1996 г.) и др. 

Ст.ас. Христов е дипломиран експерт-счетоводител. В настоящия мо-
мент работи в практиката. 

 
ас. ОЛГА ДИМИТРОВА – ПЕТКОВА 
 
Родена е през 1969 г. в гр. Кюстендил. През 1992 г. завършва УНСС, 

специалност „Счетоводство и контрол“. През 1993 г. става редовен асистент 
в катедра „Счетоводна отчетност и икономически анализ“ на УНСС. 

Някои от публикациите на ас. Димитрова са: „Сборник от задачи по сче-
товодство на стопанското предприятие“, в съавторство (1995 г.); „Счето-
водство на банките – сборник от задачи“, в съавторство (1996 г.); „Методи-
ческо ръководство със задачи по счетоводство на стопанското предприя-
тие“, в съавторство (1998 г.). 

През 1999 г. ас. Петкова напуска състава на катедрата и работи в практи-
ката в страната и чужбина. 
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проф. д.ик.н. СТОЯН АЙКОВ (1931–1998) 
 

Роден е през 1931 г. в гр. Симитли, Благоевградска 
област. През 1961 г. завършва ВИИ „К.Маркс“, спе-
циалност „Счетоводна отчетност“. През 1963 г. е изб-
ран за асистент по механизация на отчетността в ка-
тедра „Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“. 
През 1981 г. става професор.  

Проф. Айков е един от основателите на катедра 
„Организация и проектиране обработката на иконо-
мическата информация“, по-късно катедра „Автома-

тизирана обработка на социално-икономическата информация“ на ВИИ 
„К.Маркс“.  

Проф. Айков е автор на редица учебници, монографии, студии, научни 
статии и доклади. Между тях са: „Основи на обработката на информацията“ 
(1975 г.); „Организация, проектиране и технология на машинната обработка 
на отчетната информация“ (1981 г., 1989 г.); „Основи на обработката на 
икономическата информация с микрокомпютърна техника“ (1983 г.); „При-
ложение на пакети приложни програми при обработка на икономическата 
информация“ (1990 г.); „Технология на автоматизираната обработка на со-
циално-икономическата информация (1992 г.)  и др. 

 
 
проф. АТАНАС АТАНАСОВ (1916 – 1987) 
 

Роден е на 18 януари 1916 г. в с.Бодрово, Хасковс-
ка област.  През 1935 г. завършва гимназия в гр. Хас-
ково, а през 1945 г. завършва висшето си образование 
в Държавното висше училище по финансови и адми-
нистративни науки (ДВУФАН) в гр. София. През 
1946 г. е избран за асистент в ДВУФАН, през 1955 г. 
– за доцент, а през 1965 г. – за професор.  

Проф. Атанасов е член на съюза на научните ра-
ботници в България, член на Съюза на икономистите в България, сътрудник 
в Комитета за държавен контрол (след 1955 г.), сътрудник в Министерство 
на селскостопанското производство. Проф. Атанасов е член на Европейска-
та организация за контрол по качеството. 

Проф. Атанасов преподава по дисциплините: „Икономически анализ“, 
„Контрол на стопанската дейност“, „Българска стенография“ и др.  

Проф. Атанасов е автор на редица учебници, монографии, студии, науч-
ни статии и доклади, изнесени в България и чужбина. Между тях са: „Фи-
нансирането с чужд капитал (в капиталистическите предприятия), Годиш-
ник на ДВУФАН (1946 г.); „Стопански анализ на резервите на капиталис-

тическите предприятия“, Годишник на Софийския държавен университет 
(1948 – 1949 г.); „Предмет и метод на анализа на стопанската дейност на 
социалистическите предприятия“, Годишник на Софийския държавен уни-
верситет (1949 – 1950 г.); „Контрол и ревизия на стопанската дейност на 
предприятията“ (1950 г.); „Анализ на себестойността на продукцията в ме-
талообработването и мероприятия за спадане на нейното ниво“ (1954 г.); 
„Контрол и ревизия на стопанската дейност на промишлените предприя-
тия“ (1956 г.); „Анализ на стопанската дейност на ДЗС“ (1958 г.); „Контрол 
по качеството на промишлената продукция (1964 г., 1965 г.); „По въпроса за 
създаването на единен финансов контрол“ (1964 г.); „Контрол върху сто-
панската и бюджетната дейност“ (1964 г., 1968 г., 1974 г.); „Проблемата за 
разширяване обществения характер на ревизионния финансов контрол“, 
Трудове на ВИИ (1966 г.); „Икономическа ефективност от контрола върху 
качеството на промишлената продукция“ (1966 г.); „Ефективност на конт-
рола по качеството на продукцията“ (1970 г.); „Научно управление на ка-
чеството“ (1974 г.); „Научно управление на качеството“ (1974 г.); „Системи 
за управление на качеството“ (1980 г.); „Стопански и финансов контрол в 
НРБ“ (1981 г., 1984 г.); „Контрол върху бюджетната дейност“ (1984 г.) и др. 

Научните интереси на проф. Атанасов са в областта на качеството и не-
говото управление, социалният контрол, икономическият анализ, теорията 
и практиката на стенографията.  

Приносите в научното творчество на проф. Атанасов в областта на сто-
панския анализ са по отношение на развитите от него идеи за резервите – 
явни (парично-стойностни) и скрити (оценъчни и ординарни). Проф. Атана-
сов за първи път в българската литература прави опит за изясняване на 
същността на предмета и метода на анализа на стопанската дейност. Важен 
е неговият принос за теоретичното изясняване на видовете анализ – вътре-
шен и външен, перманентен и периодичен, пълен и частичен, изчерпателен 
и неизчерпателен. Ценен принос е тезата на проф. Атанасов за теоретично-
то изясняване на общите теоретико-методологични въпроси на анализа, 
след което следва те да се интерпретират от гледна точка на отрасловите 
особености на предприятията. 

Проф. Атанасов има определени научни приноси в областта на контрола 
върху качеството и систематизирането на факторите, влияещи върху качес-
твото на промишлената продукция.  

Проф. Атанасов поддържа становището за самостоятелността на конт-
ролните органи и тяхната подчиненост единствено на ръководството на 
предприятието.  
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проф. д.ик.н. СТОЯН АЙКОВ (1931–1998) 
 

Роден е през 1931 г. в гр. Симитли, Благоевградска 
област. През 1961 г. завършва ВИИ „К.Маркс“, спе-
циалност „Счетоводна отчетност“. През 1963 г. е изб-
ран за асистент по механизация на отчетността в ка-
тедра „Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“. 
През 1981 г. става професор.  

Проф. Айков е един от основателите на катедра 
„Организация и проектиране обработката на иконо-
мическата информация“, по-късно катедра „Автома-

тизирана обработка на социално-икономическата информация“ на ВИИ 
„К.Маркс“.  

Проф. Айков е автор на редица учебници, монографии, студии, научни 
статии и доклади. Между тях са: „Основи на обработката на информацията“ 
(1975 г.); „Организация, проектиране и технология на машинната обработка 
на отчетната информация“ (1981 г., 1989 г.); „Основи на обработката на 
икономическата информация с микрокомпютърна техника“ (1983 г.); „При-
ложение на пакети приложни програми при обработка на икономическата 
информация“ (1990 г.); „Технология на автоматизираната обработка на со-
циално-икономическата информация (1992 г.)  и др. 

 
 
проф. АТАНАС АТАНАСОВ (1916 – 1987) 
 

Роден е на 18 януари 1916 г. в с.Бодрово, Хасковс-
ка област.  През 1935 г. завършва гимназия в гр. Хас-
ково, а през 1945 г. завършва висшето си образование 
в Държавното висше училище по финансови и адми-
нистративни науки (ДВУФАН) в гр. София. През 
1946 г. е избран за асистент в ДВУФАН, през 1955 г. 
– за доцент, а през 1965 г. – за професор.  

Проф. Атанасов е член на съюза на научните ра-
ботници в България, член на Съюза на икономистите в България, сътрудник 
в Комитета за държавен контрол (след 1955 г.), сътрудник в Министерство 
на селскостопанското производство. Проф. Атанасов е член на Европейска-
та организация за контрол по качеството. 

Проф. Атанасов преподава по дисциплините: „Икономически анализ“, 
„Контрол на стопанската дейност“, „Българска стенография“ и др.  

Проф. Атанасов е автор на редица учебници, монографии, студии, науч-
ни статии и доклади, изнесени в България и чужбина. Между тях са: „Фи-
нансирането с чужд капитал (в капиталистическите предприятия), Годиш-
ник на ДВУФАН (1946 г.); „Стопански анализ на резервите на капиталис-

тическите предприятия“, Годишник на Софийския държавен университет 
(1948 – 1949 г.); „Предмет и метод на анализа на стопанската дейност на 
социалистическите предприятия“, Годишник на Софийския държавен уни-
верситет (1949 – 1950 г.); „Контрол и ревизия на стопанската дейност на 
предприятията“ (1950 г.); „Анализ на себестойността на продукцията в ме-
талообработването и мероприятия за спадане на нейното ниво“ (1954 г.); 
„Контрол и ревизия на стопанската дейност на промишлените предприя-
тия“ (1956 г.); „Анализ на стопанската дейност на ДЗС“ (1958 г.); „Контрол 
по качеството на промишлената продукция (1964 г., 1965 г.); „По въпроса за 
създаването на единен финансов контрол“ (1964 г.); „Контрол върху сто-
панската и бюджетната дейност“ (1964 г., 1968 г., 1974 г.); „Проблемата за 
разширяване обществения характер на ревизионния финансов контрол“, 
Трудове на ВИИ (1966 г.); „Икономическа ефективност от контрола върху 
качеството на промишлената продукция“ (1966 г.); „Ефективност на конт-
рола по качеството на продукцията“ (1970 г.); „Научно управление на ка-
чеството“ (1974 г.); „Научно управление на качеството“ (1974 г.); „Системи 
за управление на качеството“ (1980 г.); „Стопански и финансов контрол в 
НРБ“ (1981 г., 1984 г.); „Контрол върху бюджетната дейност“ (1984 г.) и др. 

Научните интереси на проф. Атанасов са в областта на качеството и не-
говото управление, социалният контрол, икономическият анализ, теорията 
и практиката на стенографията.  

Приносите в научното творчество на проф. Атанасов в областта на сто-
панския анализ са по отношение на развитите от него идеи за резервите – 
явни (парично-стойностни) и скрити (оценъчни и ординарни). Проф. Атана-
сов за първи път в българската литература прави опит за изясняване на 
същността на предмета и метода на анализа на стопанската дейност. Важен 
е неговият принос за теоретичното изясняване на видовете анализ – вътре-
шен и външен, перманентен и периодичен, пълен и частичен, изчерпателен 
и неизчерпателен. Ценен принос е тезата на проф. Атанасов за теоретично-
то изясняване на общите теоретико-методологични въпроси на анализа, 
след което следва те да се интерпретират от гледна точка на отрасловите 
особености на предприятията. 

Проф. Атанасов има определени научни приноси в областта на контрола 
върху качеството и систематизирането на факторите, влияещи върху качес-
твото на промишлената продукция.  

Проф. Атанасов поддържа становището за самостоятелността на конт-
ролните органи и тяхната подчиненост единствено на ръководството на 
предприятието.  
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проф. д.ик.н. АНГЕЛ БЪЧВАРОВ (1927 – 2015) 
 

Роден е през 1927 г. в София. Завършва Първа мъж-
ка образцова гимназия търговска гимназия в София. 
През 1953 г. завършва висшето си образование във 
факултета за финансово-стопански и социални науки 
на Софийския държавен университет. През 1962 г. е 
избран за асистент в катедра „Счетоводна отчетност“ 
на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 1965 г. защитава 
дисертация в Икономическия факултет на Московския 
държавен университет и става кандидат на икономи-

ческите науки (доктор). През 1970 г. се хабилитира за доцент, а през 1981 г. – 
за професор. През 1967 г. напуска състава на катедра „Счетоводна отчет-
ност“. През същата година става ръководител на катедра „Автоматизирана 
обработка на социално-икономическата информация“ на ВИИ „К.Маркс“. 
От началото на 1987 г. е избран за декан на факултет „Икономическа ин-
формация“ на ВИИ. 

През периода 1959 – 1961 г. проф. Бъчваров работи като експерт-
счетоводител в отдел „Методология на счетоводната отчетност“ в Минис-
терство на финансите.  

Проф. Бъчваров е автор на редица учебници, монографии, студии, науч-
ни статии и доклади. Между тях са: „Използване на сметачните машини при 
анализа на стопанската дейност на промишлените предприятия“ (1963 г.); 
„Състояние и перспективи на механизирането на отчетно-плановите работи 
в България“ (1963 г.); „По някои възможности за оптимизиране на отчетна-
та информация“ (1967 г.); „Изследване и проектиране на информационните 
системи“ (1970 г.); „Информатика и управление“ (1974 г.); „Основи на об-
работката на информацията“ (1975 г.) и др. 

 
 
проф. д-р ГРИГОР ВАКЛИЕВ (1926-2005) 
 

Роден е на 26 март 1926 г. в с.Долна Секирна, Пер-
нишка област. През 1952 г. завършва висшето си обра-
зование в Ленинград (сега Санкт Петербург) – специ-
алност „Финанси, отчетност и икономика на търгови-
ята“. През м.септември 1952 г. е избран за асистент в 
катедра „Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“, 
София. През 1958 г. става кандидат на икономически-
те науки (сега „доктор“). През 1961 г. е избран за до-
цент, а през м.юни 1975 г. – за професор, с хабилита-
ционен труд на тема „Вътрешната търговия в развито-

то социалистическо общество“. 

Проф. Ваклиев заема ръководни длъжности във ВИИ „К.Маркс“: 
зам.декан на Финансово-счетоводния факултет (1953 г.); зам. ректор по на-
учно-изследователската работа (1974 – 1977 г.); ръководител на катедра 
„Счетоводна отчетност и икономически анализ“ (1975 – 1991); Ректор на 
ВИИ (м.декември 1977 – 1979 г.); главен редактор на Трудовете на ВИИ на 
ВИИ К.Маркс“. 

Проф. Ваклиев заема важни административни длъжности извън ВИИ 
„К.Маркс“: началник на финансово-счетоводния отдел на Министерство на 
вътрешната търговия (1954 г.); зам. министър на вътрешната търговия (1963 – 
1974 г.); главен редактор на списание „Вътрешна търговия“. 

Проф. Ваклиев чете лекции по дисциплината „Анализ на стопанската 
дейност“ пред студентите от специалности „Счетоводна отчетност“, „Поли-
тическа икономия“, „Народостопанско планиране“ и др.  

Проф. Ваклиев е автор на учебници, монографии, студии, научни статии 
и научни доклади. Между тях са: „Оборотните средства на държавните тър-
говски предприятия“ (Трудове на ВИИ – 1958 г.); „Оборотните средства на 
промишлените предприятия и тяхната обръщаемост“ (1960 г.); „Организа-
ция, използване и планиране на финансовите средства в промишлените 
предприятия“ (1962 г.); „Анализ на стопанската дейност на промишлените 
предприятия“ (1972 г.); „Анализ на стопанската дейност“ (1979 г.); „Разви-
тие на науката „Анализ на стопанската дейност“ в България“ (Трудове на 
ВИИ – 1982 г.); „Проблеми на анализа на стопанската дейност“ (1986 г.); 
„Основи на икономическия анализ на стопанската дейност“ (1990 г.); „Биз-
нес и рентабилност“ (1994 г.) и др. 

Научно-изследователската дейност на проф. Ваклиев е свързана с науч-
ните и практико-приложни проблеми на анализа на дейността на предприя-
тията от промишлеността и вътрешната търговия на България. Неговата 
дейност се характеризира със задълбоченост на третираните проблеми. 
Проф. Ваклиев има подчертани заслуги при научното разработване на раз-
лични теоретико-методологични и практико-приложни проблеми в област-
та на анализа на стопанската дейност и на икономиката на вътрешната тър-
говия.  

Приносите в научното творчество на проф. Ваклиев са в областта на ана-
лиза на стопанската дейност. Те са свързани с въпросите за същността на 
оборотните средства на търговските и промишлените предприятия, за об-
ръщаемостта на оборотните средства и нейното ускоряване, за кръгооборо-
та на средствата, за счетоводния баланс като носител на информация за 
анализа на финансовото състояние на предприятието, за банковите кредити 
срещу нормируемите стоково-материални ценности и др.  
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проф. д.ик.н. АНГЕЛ БЪЧВАРОВ (1927 – 2015) 
 

Роден е през 1927 г. в София. Завършва Първа мъж-
ка образцова гимназия търговска гимназия в София. 
През 1953 г. завършва висшето си образование във 
факултета за финансово-стопански и социални науки 
на Софийския държавен университет. През 1962 г. е 
избран за асистент в катедра „Счетоводна отчетност“ 
на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 1965 г. защитава 
дисертация в Икономическия факултет на Московския 
държавен университет и става кандидат на икономи-

ческите науки (доктор). През 1970 г. се хабилитира за доцент, а през 1981 г. – 
за професор. През 1967 г. напуска състава на катедра „Счетоводна отчет-
ност“. През същата година става ръководител на катедра „Автоматизирана 
обработка на социално-икономическата информация“ на ВИИ „К.Маркс“. 
От началото на 1987 г. е избран за декан на факултет „Икономическа ин-
формация“ на ВИИ. 

През периода 1959 – 1961 г. проф. Бъчваров работи като експерт-
счетоводител в отдел „Методология на счетоводната отчетност“ в Минис-
терство на финансите.  

Проф. Бъчваров е автор на редица учебници, монографии, студии, науч-
ни статии и доклади. Между тях са: „Използване на сметачните машини при 
анализа на стопанската дейност на промишлените предприятия“ (1963 г.); 
„Състояние и перспективи на механизирането на отчетно-плановите работи 
в България“ (1963 г.); „По някои възможности за оптимизиране на отчетна-
та информация“ (1967 г.); „Изследване и проектиране на информационните 
системи“ (1970 г.); „Информатика и управление“ (1974 г.); „Основи на об-
работката на информацията“ (1975 г.) и др. 

 
 
проф. д-р ГРИГОР ВАКЛИЕВ (1926-2005) 
 

Роден е на 26 март 1926 г. в с.Долна Секирна, Пер-
нишка област. През 1952 г. завършва висшето си обра-
зование в Ленинград (сега Санкт Петербург) – специ-
алност „Финанси, отчетност и икономика на търгови-
ята“. През м.септември 1952 г. е избран за асистент в 
катедра „Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“, 
София. През 1958 г. става кандидат на икономически-
те науки (сега „доктор“). През 1961 г. е избран за до-
цент, а през м.юни 1975 г. – за професор, с хабилита-
ционен труд на тема „Вътрешната търговия в развито-

то социалистическо общество“. 

Проф. Ваклиев заема ръководни длъжности във ВИИ „К.Маркс“: 
зам.декан на Финансово-счетоводния факултет (1953 г.); зам. ректор по на-
учно-изследователската работа (1974 – 1977 г.); ръководител на катедра 
„Счетоводна отчетност и икономически анализ“ (1975 – 1991); Ректор на 
ВИИ (м.декември 1977 – 1979 г.); главен редактор на Трудовете на ВИИ на 
ВИИ К.Маркс“. 

Проф. Ваклиев заема важни административни длъжности извън ВИИ 
„К.Маркс“: началник на финансово-счетоводния отдел на Министерство на 
вътрешната търговия (1954 г.); зам. министър на вътрешната търговия (1963 – 
1974 г.); главен редактор на списание „Вътрешна търговия“. 

Проф. Ваклиев чете лекции по дисциплината „Анализ на стопанската 
дейност“ пред студентите от специалности „Счетоводна отчетност“, „Поли-
тическа икономия“, „Народостопанско планиране“ и др.  

Проф. Ваклиев е автор на учебници, монографии, студии, научни статии 
и научни доклади. Между тях са: „Оборотните средства на държавните тър-
говски предприятия“ (Трудове на ВИИ – 1958 г.); „Оборотните средства на 
промишлените предприятия и тяхната обръщаемост“ (1960 г.); „Организа-
ция, използване и планиране на финансовите средства в промишлените 
предприятия“ (1962 г.); „Анализ на стопанската дейност на промишлените 
предприятия“ (1972 г.); „Анализ на стопанската дейност“ (1979 г.); „Разви-
тие на науката „Анализ на стопанската дейност“ в България“ (Трудове на 
ВИИ – 1982 г.); „Проблеми на анализа на стопанската дейност“ (1986 г.); 
„Основи на икономическия анализ на стопанската дейност“ (1990 г.); „Биз-
нес и рентабилност“ (1994 г.) и др. 

Научно-изследователската дейност на проф. Ваклиев е свързана с науч-
ните и практико-приложни проблеми на анализа на дейността на предприя-
тията от промишлеността и вътрешната търговия на България. Неговата 
дейност се характеризира със задълбоченост на третираните проблеми. 
Проф. Ваклиев има подчертани заслуги при научното разработване на раз-
лични теоретико-методологични и практико-приложни проблеми в област-
та на анализа на стопанската дейност и на икономиката на вътрешната тър-
говия.  

Приносите в научното творчество на проф. Ваклиев са в областта на ана-
лиза на стопанската дейност. Те са свързани с въпросите за същността на 
оборотните средства на търговските и промишлените предприятия, за об-
ръщаемостта на оборотните средства и нейното ускоряване, за кръгооборо-
та на средствата, за счетоводния баланс като носител на информация за 
анализа на финансовото състояние на предприятието, за банковите кредити 
срещу нормируемите стоково-материални ценности и др.  
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проф. д.ик.н. АТАНАС ГАНЕВ (1926–2006) 
 
Роден е през 1926 г. в гр. Бургас. През 1950 г. завършва Стопанския фа-

култет на Софийския държавен университет. През 1952 г. е избран за асис-
тент в катедра „Икономика на промишлеността“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. 
София. В началото на 1956 г. защитава дисертационен труд и става „канди-
дат на икономическите наука (доктор). Същата година е избран за асистент 
в катедра „Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“. През 1965 г. се хаби-
литира за доцент, а през 1972 г. е избран за професор. От 1967 г. преминава 
в състава на катедра „Автоматизирана обработка на социално-
икономическата информация“ на ВИИ „К.Маркс“. 

Проф. Ганев е автор на учебници, монографии, студии, статии и докла-
ди. Между тях са: „За по-голяма рационализация на методите за калкулира-
не себестойността на продукцията в предприятията на леката промишле-
ност“ (1959 г.); „По някои въпроси на механизацията на отчитането в селс-
кото стопанство“ (1963 г.); „Към въпроса за показателите и методиката на 
изчисляване на икономическия ефект от механизацията и автоматизацията 
на управленческия труд“, Трудове на ВИИ (1964 г.); „Основи на механиза-
цията и автоматизацията на управленческия труд“ (1964 г.); „Информацията 
в управлението на предприятието“ (1970 г.); „Основи на автоматизираните 
системи за управление (1973 г.) и др.  

 
 
проф. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ (1905–1988) 
 
Роден е на 29 ноември 1905 г. в гр. Варна. Завършва средно образование 

в Търговската гимназия във Варна. През 1925 г. завършва Висшето стопан-
ско училище в гр. Варна, а през 1928 г. – Свободният университет за сто-
пански и политически науки. През 1951 г. постъпва на работа в катедра 
„Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“. През 1955 г. е избран за до-
цент, а през 1968 г. – за професор.  

Проф. Георгиев заема различни длъжности: секретар на дружеството за 
кооперативно стопанисване на земята (1940 г.); началник на финансово-
счетоводното отделение в Института за обществено осигуряване в София 
(1944 г.); завеждащ отделение в БНБ (1948 – 1949 г.); главен секретар на 
Българската инвестиционна банка (1950 г.); главен редактор на сп. „Кредит 
и стопанство“; редактор на сп. (Пари и кредит“; експерт-счетоводител на 
Института на заклетите експерт-счетоводители в България. През 1956 г. 
проф. Георгиев е избран за зам.декан на Отраслово-икономическия факул-
тет на ВИИ „К.Маркс“, гр. София.  

Проф. Георгиев преподава по дисциплините: счетоводна отчетност и 
анализ на баланса на транспортните предприятия; счетоводна отчетност и 
анализ на баланса на селскостопанските предприятия и др. 

Проф. Георгиев е автор на редица учебници, монографии, студии, науч-
ни статии и доклади. Между тях са: „ Теоретични предпоставки на индуст-
риалната калкулация“ (1941 г.); „Балансово-скритите резерви“ (1941 г.); 
„Същност и функции на амортизациите“ (1946 г.); „Методи за оценка на 
балансовото имущество в стопанските предприятия“ (1947 г.); „Счетоводс-
тво на железопътния транспорт“ (1954 г.); „Счетоводство на автомобилния 
транспорт“ (1956 г.); „Установяване на себестойността на градските пътни-
чески превози чрез нов измерител на калкулативната единица“, Трудове на 
ВИИ (1962 г.); „Счетоводна отчетност на железопътните предприятия и 
калкулация на себестойността на железопътните превози“ (1964 г.); „Счето-
водна отчетност в автомобилния и воден транспорт“ (1966 г.); „Счетоводна 
отчетност на транспортните стопански организации“ (1975 г.);  „За диалек-
тическата същност на основите на счетоводната отчетност“ (1977 г.) и др. 

Приносите в научното творчество на проф. Георгиев са относно себес-
тойността на превозите и железопътната тарифна политика, точното обх-
ващане и разпределение на разходите и правилното установяване на себес-
тойността на стоковите превози. Приносни моменти са вижданията и пос-
тановките на проф. Георгиев за фондовете със специално предназначение в 
железопътния транспорт, както и за амортизационния фонд за основен ре-
монт в транспортните предприятия, така също за методите за установяване 
на необходимите средства за капитален ремонт на вагоните в железопътния 
транспорт и за калкулиране на себестойността на градските превози. Важен 
принос за развитието на анализа на стопанската дейност е предложената от 
проф. Георгиев методика за анализ на себестойността на железопътните 
превози. 

 
 
проф. д-р ДИМИТЪР ДОБРЕВ (1888–1961) 
 

Роден е на 31 август 1888 г. в гр. Котел. През 
1907 г. завършва Търговската гимназия в гр. Со-
фия. Завършва висше образование в Лайпциг, 
Германия. От 1924 г. до 1931 г. е професор във 
Висшата кооперативна школа, от 1920 г. до 1940 г. – 
в Свободния университет за политически и сто-
пански науки, а след преобразуването му – в Дър-
жавното висше училище за финансови и админис-
тративни науки ДВУФАН), като от 1952 г. до 1957 г. 
е професор във ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 
1911 г. защитава докторска дисертация в Ерлан-

ген, Австрия. 
От 1911 г. е завеждащ занаятчийско бюро при Търговската палата в гр. 

Пловдив, а от 1919 г. е учител в търговската гимназия в гр. Пловдив. От 
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проф. д.ик.н. АТАНАС ГАНЕВ (1926–2006) 
 
Роден е през 1926 г. в гр. Бургас. През 1950 г. завършва Стопанския фа-

култет на Софийския държавен университет. През 1952 г. е избран за асис-
тент в катедра „Икономика на промишлеността“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. 
София. В началото на 1956 г. защитава дисертационен труд и става „канди-
дат на икономическите наука (доктор). Същата година е избран за асистент 
в катедра „Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“. През 1965 г. се хаби-
литира за доцент, а през 1972 г. е избран за професор. От 1967 г. преминава 
в състава на катедра „Автоматизирана обработка на социално-
икономическата информация“ на ВИИ „К.Маркс“. 

Проф. Ганев е автор на учебници, монографии, студии, статии и докла-
ди. Между тях са: „За по-голяма рационализация на методите за калкулира-
не себестойността на продукцията в предприятията на леката промишле-
ност“ (1959 г.); „По някои въпроси на механизацията на отчитането в селс-
кото стопанство“ (1963 г.); „Към въпроса за показателите и методиката на 
изчисляване на икономическия ефект от механизацията и автоматизацията 
на управленческия труд“, Трудове на ВИИ (1964 г.); „Основи на механиза-
цията и автоматизацията на управленческия труд“ (1964 г.); „Информацията 
в управлението на предприятието“ (1970 г.); „Основи на автоматизираните 
системи за управление (1973 г.) и др.  

 
 
проф. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ (1905–1988) 
 
Роден е на 29 ноември 1905 г. в гр. Варна. Завършва средно образование 

в Търговската гимназия във Варна. През 1925 г. завършва Висшето стопан-
ско училище в гр. Варна, а през 1928 г. – Свободният университет за сто-
пански и политически науки. През 1951 г. постъпва на работа в катедра 
„Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“. През 1955 г. е избран за до-
цент, а през 1968 г. – за професор.  

Проф. Георгиев заема различни длъжности: секретар на дружеството за 
кооперативно стопанисване на земята (1940 г.); началник на финансово-
счетоводното отделение в Института за обществено осигуряване в София 
(1944 г.); завеждащ отделение в БНБ (1948 – 1949 г.); главен секретар на 
Българската инвестиционна банка (1950 г.); главен редактор на сп. „Кредит 
и стопанство“; редактор на сп. (Пари и кредит“; експерт-счетоводител на 
Института на заклетите експерт-счетоводители в България. През 1956 г. 
проф. Георгиев е избран за зам.декан на Отраслово-икономическия факул-
тет на ВИИ „К.Маркс“, гр. София.  

Проф. Георгиев преподава по дисциплините: счетоводна отчетност и 
анализ на баланса на транспортните предприятия; счетоводна отчетност и 
анализ на баланса на селскостопанските предприятия и др. 

Проф. Георгиев е автор на редица учебници, монографии, студии, науч-
ни статии и доклади. Между тях са: „ Теоретични предпоставки на индуст-
риалната калкулация“ (1941 г.); „Балансово-скритите резерви“ (1941 г.); 
„Същност и функции на амортизациите“ (1946 г.); „Методи за оценка на 
балансовото имущество в стопанските предприятия“ (1947 г.); „Счетоводс-
тво на железопътния транспорт“ (1954 г.); „Счетоводство на автомобилния 
транспорт“ (1956 г.); „Установяване на себестойността на градските пътни-
чески превози чрез нов измерител на калкулативната единица“, Трудове на 
ВИИ (1962 г.); „Счетоводна отчетност на железопътните предприятия и 
калкулация на себестойността на железопътните превози“ (1964 г.); „Счето-
водна отчетност в автомобилния и воден транспорт“ (1966 г.); „Счетоводна 
отчетност на транспортните стопански организации“ (1975 г.);  „За диалек-
тическата същност на основите на счетоводната отчетност“ (1977 г.) и др. 

Приносите в научното творчество на проф. Георгиев са относно себес-
тойността на превозите и железопътната тарифна политика, точното обх-
ващане и разпределение на разходите и правилното установяване на себес-
тойността на стоковите превози. Приносни моменти са вижданията и пос-
тановките на проф. Георгиев за фондовете със специално предназначение в 
железопътния транспорт, както и за амортизационния фонд за основен ре-
монт в транспортните предприятия, така също за методите за установяване 
на необходимите средства за капитален ремонт на вагоните в железопътния 
транспорт и за калкулиране на себестойността на градските превози. Важен 
принос за развитието на анализа на стопанската дейност е предложената от 
проф. Георгиев методика за анализ на себестойността на железопътните 
превози. 

 
 
проф. д-р ДИМИТЪР ДОБРЕВ (1888–1961) 
 

Роден е на 31 август 1888 г. в гр. Котел. През 
1907 г. завършва Търговската гимназия в гр. Со-
фия. Завършва висше образование в Лайпциг, 
Германия. От 1924 г. до 1931 г. е професор във 
Висшата кооперативна школа, от 1920 г. до 1940 г. – 
в Свободния университет за политически и сто-
пански науки, а след преобразуването му – в Дър-
жавното висше училище за финансови и админис-
тративни науки ДВУФАН), като от 1952 г. до 1957 г. 
е професор във ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 
1911 г. защитава докторска дисертация в Ерлан-

ген, Австрия. 
От 1911 г. е завеждащ занаятчийско бюро при Търговската палата в гр. 

Пловдив, а от 1919 г. е учител в търговската гимназия в гр. Пловдив. От 
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1935 г. до 1940 г. е администратор в Българската земеделска и кооператив-
на банка. 

Проф. Добрев е един от основателите на Свободния университет в гр. 
София, както и на катедра „Счетоводна отчетност“ на Университета, като в 
продължение на повече от двадесет години е неин ръководител. От 1940 г. 
до 1945 г. е Директор на ДВУФАН. По-късно е Декан на Стопанския фа-
култет при Софийския университет след обединяването на ДВУФАН с 
Държавно-стопанския отдел при Юридическия факултет на Университета. 

Проф. Добрев е председател на Института на заклетите експерт-
счетоводители в България. 

Чете лекции по дисциплините: теория на счетоводството; индустриално 
счетоводство; теория и анализ на балансите; анализ на стопанската дейност 
на промишленото предприятие и др. 

Проф. Добрев е автор на многобройни учебници, монографии, студии, 
научни статии и научни доклади. Между тях са: „Систематично търговско 
счетоводство“ (1914 г.); „Счетоводство на кредитните кооперации“ (1920 
г.); „Учение за балансите от счетоводно, стопанско и юридическо гледище 
и с оглед към прилагането на Закона за търговските книги“ (1922 г.); „Ин-
дустриално и занаятчийско счетоводство“ (1924 г.); „Учение за балансите“ 
(1925 г.); „Систематичен курс по счетоводство“, шест издания (от 1928 г. до 
1948 г.); „Фиктивни печалби и загуби и стопанска рентабилност“ (1932 г.); 
„Индустриално счетоводство“ (1935 г.); „Въведение в частностопанската 
наука“, Годишник на Свободния университет (1937 г.); „Влияние на оце-
нъчните норми върху капитала и рентабилността на предприятието“, Го-
дишник на ДВУФАН (1937 г.); „Образуване на костуемите стойности“ 
(1937 г.); „Счетоводството в своя произход и научна основа“ (1937 г.); 
„Учение за отделното стопанство“ (1941 г.); „Наука за отделното стопанст-
во“ (1946 г.); „Теория и анализ на баланса“ (1946 г.); „Икономика на предп-
риятието“, две издания до 1949 г.; „Теория и анализ на балансите“ (1950 г.); 
„Основи на анализа на стопанската дейност на промишлените предприятия“ 
(1954 г., 1957 г.); „Записки по анализ на стопанската дейност на промишле-
ните предприятия“ (1954 г.); и др. 

Приносите в научното творчество на проф. Добрев могат да се система-
тизират в следните насоки: 
1) Обстойно разглежда проблемите за същността на стопанската дейност. 
2) Изяснява същността на счетоводството от гледна точка на неговия про-

изход и историческо развитие, като „една логическа писмена регистра-
ция на количествено конкретизирвани парично-стойностни съждения и 
установления, съобразно тяхната каузална връзка и стопанско функцио-
нално въздействие. Всичко останало е формена техника и сръчност“ 
(„Счетоводството в своя произход и научна основа“ – 1937 г.) 

3) Извършва критичен анализ на вижданията в теорията на счетоводството 
за неговите научни основи. Изучава и систематизира следните теории за 

счетоводството:  
а) персонифистична (Лука Пачиоли, Мондини, Жербони и др.); 
б) материалистични теории: монична теория (Берлинер, Бренкман и др.); 

теория на двете сметки (материалистичен дуплицизъм – Хюгли, Сохар и др.); 
теория на трите сметки (материалистичен триплицизъм –Лайтнер и др.); 

в) економетрична теория (Шломпа и др.); 
г) реалистична теория (Сгарини и др.) 
д) рационалистична теория (Райнингшас и др.). 

4) Разработва основните въпроси на науката за отделното стопанство: 
проблемите за предмета и ролята на стопанската наука и стопанската 
политика, за ролята на стопанското ръководство в развитието на общес-
твото, за стопанската свобода, за поощряване на частната инициатива, 
за защита на общите интереси и др.  

5) Задълбочава изследванията в областта на балансите и методиката за 
анализ на информацията, съдържаща се в счетоводния баланс на предп-
риятието. 

6) Доказва определящата роля на заемния капитал и стига до извода, че 
привлеченият капитал е фактор за засилване рентабилността на собст-
вения капитал. Този извод е свързан с действието на ефекта на финан-
совия лост, което за представителите на систематичното счетоводство в 
България до средата на ХХ век не е известно.  

7) Издига счетоводството на равнището на единна научна дисциплина в 
системата на висшето образование в България. 

8) Издига авторитета и квалификацията на счетоводния кадрови потенциал 
в България. 

 
проф. д.ик.н. ИВАН ДУШАНОВ (1928-2019) 
 

Роден е на 27 юли 1928 г. в с. Калтинец, 
област Велико Търново. През 1946 г. завършва 
гимназия в гр. Ловеч. През 1953 г. завършва 
висше икономическо образование по специал-
ност „Счетоводна отчетност“ на ВИИ  
„К. Маркс“, а през 1963 г. – висше юридичес-
ко образование по специалност „Право“ на 
Юридическия факултет на Софийския държа-
вен университет. От 1953 г. е на преподава-
телска и научна работа в катедра „Счетоводна 
отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“. През 1956 г. 
защитава дисертационен труд и става канди-
дат на икономическите науки (доктор), а през 
1975 г. успешно защитава докторска дисерта-

ция на тема „Счетоводната отчетност и счетоводния-кадровия потенциал в 



Сборник с доклади 557

1935 г. до 1940 г. е администратор в Българската земеделска и кооператив-
на банка. 

Проф. Добрев е един от основателите на Свободния университет в гр. 
София, както и на катедра „Счетоводна отчетност“ на Университета, като в 
продължение на повече от двадесет години е неин ръководител. От 1940 г. 
до 1945 г. е Директор на ДВУФАН. По-късно е Декан на Стопанския фа-
култет при Софийския университет след обединяването на ДВУФАН с 
Държавно-стопанския отдел при Юридическия факултет на Университета. 

Проф. Добрев е председател на Института на заклетите експерт-
счетоводители в България. 

Чете лекции по дисциплините: теория на счетоводството; индустриално 
счетоводство; теория и анализ на балансите; анализ на стопанската дейност 
на промишленото предприятие и др. 

Проф. Добрев е автор на многобройни учебници, монографии, студии, 
научни статии и научни доклади. Между тях са: „Систематично търговско 
счетоводство“ (1914 г.); „Счетоводство на кредитните кооперации“ (1920 
г.); „Учение за балансите от счетоводно, стопанско и юридическо гледище 
и с оглед към прилагането на Закона за търговските книги“ (1922 г.); „Ин-
дустриално и занаятчийско счетоводство“ (1924 г.); „Учение за балансите“ 
(1925 г.); „Систематичен курс по счетоводство“, шест издания (от 1928 г. до 
1948 г.); „Фиктивни печалби и загуби и стопанска рентабилност“ (1932 г.); 
„Индустриално счетоводство“ (1935 г.); „Въведение в частностопанската 
наука“, Годишник на Свободния университет (1937 г.); „Влияние на оце-
нъчните норми върху капитала и рентабилността на предприятието“, Го-
дишник на ДВУФАН (1937 г.); „Образуване на костуемите стойности“ 
(1937 г.); „Счетоводството в своя произход и научна основа“ (1937 г.); 
„Учение за отделното стопанство“ (1941 г.); „Наука за отделното стопанст-
во“ (1946 г.); „Теория и анализ на баланса“ (1946 г.); „Икономика на предп-
риятието“, две издания до 1949 г.; „Теория и анализ на балансите“ (1950 г.); 
„Основи на анализа на стопанската дейност на промишлените предприятия“ 
(1954 г., 1957 г.); „Записки по анализ на стопанската дейност на промишле-
ните предприятия“ (1954 г.); и др. 

Приносите в научното творчество на проф. Добрев могат да се система-
тизират в следните насоки: 
1) Обстойно разглежда проблемите за същността на стопанската дейност. 
2) Изяснява същността на счетоводството от гледна точка на неговия про-

изход и историческо развитие, като „една логическа писмена регистра-
ция на количествено конкретизирвани парично-стойностни съждения и 
установления, съобразно тяхната каузална връзка и стопанско функцио-
нално въздействие. Всичко останало е формена техника и сръчност“ 
(„Счетоводството в своя произход и научна основа“ – 1937 г.) 

3) Извършва критичен анализ на вижданията в теорията на счетоводството 
за неговите научни основи. Изучава и систематизира следните теории за 

счетоводството:  
а) персонифистична (Лука Пачиоли, Мондини, Жербони и др.); 
б) материалистични теории: монична теория (Берлинер, Бренкман и др.); 

теория на двете сметки (материалистичен дуплицизъм – Хюгли, Сохар и др.); 
теория на трите сметки (материалистичен триплицизъм –Лайтнер и др.); 

в) економетрична теория (Шломпа и др.); 
г) реалистична теория (Сгарини и др.) 
д) рационалистична теория (Райнингшас и др.). 

4) Разработва основните въпроси на науката за отделното стопанство: 
проблемите за предмета и ролята на стопанската наука и стопанската 
политика, за ролята на стопанското ръководство в развитието на общес-
твото, за стопанската свобода, за поощряване на частната инициатива, 
за защита на общите интереси и др.  

5) Задълбочава изследванията в областта на балансите и методиката за 
анализ на информацията, съдържаща се в счетоводния баланс на предп-
риятието. 

6) Доказва определящата роля на заемния капитал и стига до извода, че 
привлеченият капитал е фактор за засилване рентабилността на собст-
вения капитал. Този извод е свързан с действието на ефекта на финан-
совия лост, което за представителите на систематичното счетоводство в 
България до средата на ХХ век не е известно.  

7) Издига счетоводството на равнището на единна научна дисциплина в 
системата на висшето образование в България. 

8) Издига авторитета и квалификацията на счетоводния кадрови потенциал 
в България. 

 
проф. д.ик.н. ИВАН ДУШАНОВ (1928-2019) 
 

Роден е на 27 юли 1928 г. в с. Калтинец, 
област Велико Търново. През 1946 г. завършва 
гимназия в гр. Ловеч. През 1953 г. завършва 
висше икономическо образование по специал-
ност „Счетоводна отчетност“ на ВИИ  
„К. Маркс“, а през 1963 г. – висше юридичес-
ко образование по специалност „Право“ на 
Юридическия факултет на Софийския държа-
вен университет. От 1953 г. е на преподава-
телска и научна работа в катедра „Счетоводна 
отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“. През 1956 г. 
защитава дисертационен труд и става канди-
дат на икономическите науки (доктор), а през 
1975 г. успешно защитава докторска дисерта-

ция на тема „Счетоводната отчетност и счетоводния-кадровия потенциал в 
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системата на народното стопанство на НРБ“ и придобива образователната и 
научна степен „Доктор на икономическите науки“. През 1967 г. е избран за 
доцент, а през 1978 г. – за професор по счетоводство във ВИИ „К.Маркс“. 

Заема редица ръководни длъжности във ВИИ „К.Маркс“ (по-късно 
УНСС): Декан на факултет „Икономическа информация“; Заместник-декан 
на Общоикономическия факултет на ВИИ; Заместник-ректор на ВИИ (1989 – 
1990); ръководител на катедра „Счетоводна отчетност и икономически ана-
лиз“ на УНСС (1991 – 1995); в продължение на дълго години е директор на 
следдипломната школа на УНСС.  

Заема различни длъжности извън ВИИ „К.Маркс“ (УНСС): началник уп-
равление „Счетоводна отчетност и съдебно счетоводни експертизи“ в Ми-
нистерство на финансите; заместник началник на Главно управление на 
Държавен финансов контрол в Министерство на финансите; член на Прези-
диума на Съюза на научните работници в България и на неговия Провери-
телен съвет; председател на Съюза на счетоводителите в България от създа-
ването му през 1990 г., а от 2014 г. е почетен председател на същия; главен 
редактор на сп. „Счетоводство и контрол“ и сп. „Български счетоводител“; 
член на Сметната палата на Република България; почетен член на Съюза на 
учените в България; почетен член на Съюза на полските счетоводители. 

Награден е с Международен юбилеен медал „Лука Пачиоли“ на между-
народната асоциация на счетоводителите (Москва, Кремъл, 20 май 2004 г.) 
за „активно участие в разработването и реализирането на световната теория 
и практика на счетоводната отчетност“. Носител е на Златната счетоводна 
звезда (Москва, 2009 г.). Проф. Душанов е доктор хонорис кауза на Стопан-
ска академия „Д.А.Ценов“, гр. Свищов. 

Чете лекции по дисциплините: промишлено счетоводство; счетоводна 
отчетност на стопанските организации; теория на счетоводството и счето-
водство на стопанските организации; съдебно-счетоводни експертизи; фи-
нансово счетоводство; обща теория на счетоводството; международни сче-
товодни стандарти. 

Има над 670 публикации в областите, в които работи научно и като пре-
подавател. Между тях са: „Икономически анализ на дейността на промиш-
леното предприятие“, в съавторство (1958 г., 1968 г.); „Рентабилност на со-
циалистическото промишлено предприятие и пътища за повишаването й“ 
(1960 г.); „Специалните фондове при новата система“ (1966 г.); „Себестой-
ност, печалба, рентабилност на промишлените предприятия“ (1970 г.); 
„Счетоводна отчетност на промишлените организации“, в съавторство 
(1973 г.); „Счетоводна отчетност и анализ на баланса на промишлените ор-
ганизации“, в съавторство (1974 г.); „Главният счетоводител в системата на 
стопанското управление „ (1974 г.); „Бухгалтерский учет в НРБ“ (1974 г.); 
„Стопанската сметка – организация, методология, планиране и отчитане“, в 
съавторство (1981 г., 1982 г.); „Теория на счетоводството и счетоводство на 
основните отрасли“ (1983 г.); „Счетоводна отчетност на промишлените ор-

ганизации“ (1984 г.); „Съдебно-счетоводни експертизи“ (1990 г.); „Счетоводс-
тво на малкото предприятие“ (1991 г.); „Годишно счетоводно приключване“ 
(1993 г., 1994 г.); „Курс по счетоводство на предприятието“, в съавторство, 
седмо основно преработено издание (2016 г.); „Закон за счетоводството. На-
ционални счетоводни стандарти – коментари и разяснения“ (2016 г.) и др. 

В научното творчество на проф. Душанов се открояват следните приноси: 
1) По проблемите на организацията, използването и планирането на фи-

нансовите средства на държавните промишлени предприятия в България. 
2) За същността на рентабилността като обобщаващ показател, характери-

зиращ ефективността на дейността на предприятието. 
3) За същността на икономическия анализ на дейността на предприятията. 
4) За функциите, задачите и статута на главния счетоводител на предприятието. 
5) По отношение на методологията на счетоводството. 
6) Относно организацията на счетоводството в предприятията. 
7) По въпросите на Националните счетоводни стандарти и тяхното прила-

гане в счетоводната практика в страната. 
9) По въпросите на Международните счетоводни стандарти и тяхното при-

лагане в стопанската и финансова практика на страната. 
 
 
проф. д-р БОЙЧИНКА ЙОНКОВА (1960–2014) 
 

Родена е на 27 февруари 1960 г. в с. Ловнидол, Габ-
ровска област. През 1982 г. завършва специалност 
„Счетоводна отчетност“ на ВИИ К.Маркс“, гр. София. 
През 1983 г. е избрана за редовен асистент в катедра 
„Счетоводна отчетност и икономически анализ“ на 
ВИИ, където става последователно старши асистент 
(1987 г.) и главен асистент (1994 г.). През 1999 г. защи-
тава дисертационен труд и придобива образователната 
и научна степен „доктор“. През 2004 г. се хабилитира 
за доцент, а през 2012 г. става професор. 

Води лекционни и семинарни занятия по дисциплините: счетоводство и 
анализ на баланса на индустриалното предприятие; счетоводство на турис-
тическата фирма; счетоводство; счетоводство на предприятието; теория на 
счетоводството и управленско счетоводство; корпоративно счетоводство; 
управленско счетоводство. 

Б. Йонкова е дипломиран експерт – счетоводител. 
Проф. Йонкова е автор на редица учебници, монографии, студии, научни 

статии и доклади. Между тях са: „Проблеми насоки на структурните проце-
си в общественото хранене“ (1985 г.); „Сборник от задачи по счетоводна 
отчетност на стопанските организации“, в съавторство (1987 г.); „Организа-
ционни и методологични проблеми на счетоводната отчетност в обществено-
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системата на народното стопанство на НРБ“ и придобива образователната и 
научна степен „Доктор на икономическите науки“. През 1967 г. е избран за 
доцент, а през 1978 г. – за професор по счетоводство във ВИИ „К.Маркс“. 

Заема редица ръководни длъжности във ВИИ „К.Маркс“ (по-късно 
УНСС): Декан на факултет „Икономическа информация“; Заместник-декан 
на Общоикономическия факултет на ВИИ; Заместник-ректор на ВИИ (1989 – 
1990); ръководител на катедра „Счетоводна отчетност и икономически ана-
лиз“ на УНСС (1991 – 1995); в продължение на дълго години е директор на 
следдипломната школа на УНСС.  

Заема различни длъжности извън ВИИ „К.Маркс“ (УНСС): началник уп-
равление „Счетоводна отчетност и съдебно счетоводни експертизи“ в Ми-
нистерство на финансите; заместник началник на Главно управление на 
Държавен финансов контрол в Министерство на финансите; член на Прези-
диума на Съюза на научните работници в България и на неговия Провери-
телен съвет; председател на Съюза на счетоводителите в България от създа-
ването му през 1990 г., а от 2014 г. е почетен председател на същия; главен 
редактор на сп. „Счетоводство и контрол“ и сп. „Български счетоводител“; 
член на Сметната палата на Република България; почетен член на Съюза на 
учените в България; почетен член на Съюза на полските счетоводители. 

Награден е с Международен юбилеен медал „Лука Пачиоли“ на между-
народната асоциация на счетоводителите (Москва, Кремъл, 20 май 2004 г.) 
за „активно участие в разработването и реализирането на световната теория 
и практика на счетоводната отчетност“. Носител е на Златната счетоводна 
звезда (Москва, 2009 г.). Проф. Душанов е доктор хонорис кауза на Стопан-
ска академия „Д.А.Ценов“, гр. Свищов. 

Чете лекции по дисциплините: промишлено счетоводство; счетоводна 
отчетност на стопанските организации; теория на счетоводството и счето-
водство на стопанските организации; съдебно-счетоводни експертизи; фи-
нансово счетоводство; обща теория на счетоводството; международни сче-
товодни стандарти. 

Има над 670 публикации в областите, в които работи научно и като пре-
подавател. Между тях са: „Икономически анализ на дейността на промиш-
леното предприятие“, в съавторство (1958 г., 1968 г.); „Рентабилност на со-
циалистическото промишлено предприятие и пътища за повишаването й“ 
(1960 г.); „Специалните фондове при новата система“ (1966 г.); „Себестой-
ност, печалба, рентабилност на промишлените предприятия“ (1970 г.); 
„Счетоводна отчетност на промишлените организации“, в съавторство 
(1973 г.); „Счетоводна отчетност и анализ на баланса на промишлените ор-
ганизации“, в съавторство (1974 г.); „Главният счетоводител в системата на 
стопанското управление „ (1974 г.); „Бухгалтерский учет в НРБ“ (1974 г.); 
„Стопанската сметка – организация, методология, планиране и отчитане“, в 
съавторство (1981 г., 1982 г.); „Теория на счетоводството и счетоводство на 
основните отрасли“ (1983 г.); „Счетоводна отчетност на промишлените ор-

ганизации“ (1984 г.); „Съдебно-счетоводни експертизи“ (1990 г.); „Счетоводс-
тво на малкото предприятие“ (1991 г.); „Годишно счетоводно приключване“ 
(1993 г., 1994 г.); „Курс по счетоводство на предприятието“, в съавторство, 
седмо основно преработено издание (2016 г.); „Закон за счетоводството. На-
ционални счетоводни стандарти – коментари и разяснения“ (2016 г.) и др. 

В научното творчество на проф. Душанов се открояват следните приноси: 
1) По проблемите на организацията, използването и планирането на фи-

нансовите средства на държавните промишлени предприятия в България. 
2) За същността на рентабилността като обобщаващ показател, характери-

зиращ ефективността на дейността на предприятието. 
3) За същността на икономическия анализ на дейността на предприятията. 
4) За функциите, задачите и статута на главния счетоводител на предприятието. 
5) По отношение на методологията на счетоводството. 
6) Относно организацията на счетоводството в предприятията. 
7) По въпросите на Националните счетоводни стандарти и тяхното прила-

гане в счетоводната практика в страната. 
9) По въпросите на Международните счетоводни стандарти и тяхното при-

лагане в стопанската и финансова практика на страната. 
 
 
проф. д-р БОЙЧИНКА ЙОНКОВА (1960–2014) 
 

Родена е на 27 февруари 1960 г. в с. Ловнидол, Габ-
ровска област. През 1982 г. завършва специалност 
„Счетоводна отчетност“ на ВИИ К.Маркс“, гр. София. 
През 1983 г. е избрана за редовен асистент в катедра 
„Счетоводна отчетност и икономически анализ“ на 
ВИИ, където става последователно старши асистент 
(1987 г.) и главен асистент (1994 г.). През 1999 г. защи-
тава дисертационен труд и придобива образователната 
и научна степен „доктор“. През 2004 г. се хабилитира 
за доцент, а през 2012 г. става професор. 

Води лекционни и семинарни занятия по дисциплините: счетоводство и 
анализ на баланса на индустриалното предприятие; счетоводство на турис-
тическата фирма; счетоводство; счетоводство на предприятието; теория на 
счетоводството и управленско счетоводство; корпоративно счетоводство; 
управленско счетоводство. 

Б. Йонкова е дипломиран експерт – счетоводител. 
Проф. Йонкова е автор на редица учебници, монографии, студии, научни 

статии и доклади. Между тях са: „Проблеми насоки на структурните проце-
си в общественото хранене“ (1985 г.); „Сборник от задачи по счетоводна 
отчетност на стопанските организации“, в съавторство (1987 г.); „Организа-
ционни и методологични проблеми на счетоводната отчетност в обществено-
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то хранене при използването на електронно-изчислителна техника“ (1987 г.); 
„Насоки на развитие и усъвършенстване на счетоводната отчетност в само-
управляващите се предприятия от общественото хранене“ (1988 г.); „По 
въпроса за организацията на счетоводната отчетност в условията на фирме-
но управление на икономиката“ (1989 г.); „Системният анализ при изслед-
ване на проблемите на счетоводно-информационното осигуряване на вът-
решната стопанска сметка в общественото хранене“ (1990 г.); „Сборник от 
задачи по счетоводство на стопанското предприятие“, в съавторство (1995 г.); 
„Управленско счетоводство“ (1995 г.); „Системи на калкулиране на себес-
тойността“ (1996 г.); „Методика за отчитане на готовата продукция по ори-
ентировъчна себестойност“ (1997 г.); „Методика за разпределение на неп-
реките разходи“ (1997 г., 1998 г.); „Методика за оценяване на незавършено-
то производство“ (1998 г.); „Калкулиране на база дейности – съвременен 
подход на изследване на разходите и определяне на себестойността (1999 г.); 
„Съвременни подходи за изследване и калкулиране на разходите“, Научни 
трудове на УНСС (2000 г.); „Съвременни насоки за изследване на разходи-
те“ (2000 г.); „Оценка на практико-приложния потенциал на подхода за 
калкулиране на базата на дейности“ (2001 г.); „Актуални промени в данъч-
ната и счетоводна практика“ (2003); „Методологични проблеми при счето-
водното третиране на разходите за опазване на околната среда“, Научни 
трудове на УНСС (2007 г.); „Управленско счетоводство“ (2006 г., 2008 г.); 
„Управленски анализи и счетоводство“; в съавторство (2009 г.); „Основи на 
счетоводството“, в съавторство (2007 г., 2009 г., 2013 г.); „Основен курс по 
управленско счетоводство“, в съавторство (2010 г.); „Управленско счето-
водство (специализиран курс), учебник за дистанционно обучение, магис-
търска програма по счетоводство; „Еволюция в отчетността на организаци-
ите“ (2012 г.); „Интегрираното отчитане – отговорност и отчетност“ (2012 г.); 
„Приложимост на балансираната система от показатели за целите на риско-
во базирания подход при одита на финансовите отчети“, Годишник на 
ИДЕС (2013) и др. 

 
 
проф. д.ик.н. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (1912–1993) 
 

Роден е на 29 октомври 1912 г. в гр. Свищов. През 
1938 г. е избран за асистент по счетоводство във ВФСИ 
„Д.А.Ценов“, гр. Свищов. През 1943 г. се хабилитира 
за доцент в ДВУФАН, гр. София, където през 1945 г. е 
избран за професор.  

През 1940 г. специализира във Висшето училище за 
световна търговия във Виена, а през 1941 – 1942 г. – 
във Факултета за държавни и правни науки при Виенс-
кия университет. През 1942 г. във Виена защитава ди-

сертация на тема „Проблеми на надзора върху частните банки в България“ и 
придобива образователната и научна степен „доктор на икономическите нау-
ки“. Дисертационният труд на проф. Йорданов е публикуван на немски език. 

Проф. Йорданов чете лекции по дисциплините: банково счетоводство; тър-
говска кореспонденция; индустриално счетоводство; счетоводство и анализ на 
баланса на промишленото предприятие; промишлено счетоводство и др. 

Проф. Йорданов е първият декан на Финансово-счетоводния факултет на 
ВИИ „К.Маркс“ (1952 – 1958 г.). Той е председател на стопанския комитет 
на научно-изследователския сектор на ВИИ, член на редакционната колегия 
на Трудовете на ВИИ, член на ръководния съвет за следдипломно обучение 
по счетоводна отчетност. Проф. Йорданов заема ръководни длъжности из-
вън ВИИ: началник отдел за стопански изучавания и информации на Бъл-
гарската търговска банка (1942 г.); главен секретар на бившето Министерс-
тво на търговията, промишлеността и продоволствието; главен директор на 
Главна дирекция на цените при МС на България (1947 – 1949 г.); член на 
Президиума на Съюза на научните работници в България; председател на 
Поверителния съвет на дружеството на икономистите в София; член на ре-
дакцията на сп. „Счетоводство и контрол“; член на редакционната колегия на 
сп. „Известия на научноизследователския институт за външна търговия и др. 

Проф. Йорданов е автор на учебници, монографии, студии, научни ста-
тии и научни доклади. Между тях са: „Учение за индустриалното предпри-
ятие (1947 г., 1957 г.); „Учение за банката“, първа част, „Банки и техните 
операции“ (1947 г., 1948 г.); „Банково счетоводство“ (1949 г.); „Счетоводст-
во и анализ на баланса на промишленото предприятие“ (1963 г., 1965 г.); 
„Счетоводна отчетност на промишлените организации“ (1973 г.); „Счето-
водна отчетност на производствените организации“ (1977 г.); „Печалбата в 
светлината на отделното стопанство“, годишник на ДВУФАН (1944 г., 1948 г.); 
„Управленските разходи на промишлените предприятия в НРБ и тяхното 
влияние върху себестойността на продукцията“ (1961 г.); „Планиране на 
счетоводния труд и отчитане на разходите за счетоводството на промишле-
ното предприятие“, Трудове на ВИИ (1964 г.); „Счетоводно-аналитична ме-
тодология за създаване на икономическа информация за управленските раз-
ходи на промишлените организации“ (1974 г.) и др. 

Приносите в научното творчество на проф. Йорданов са свързани с въп-
росите за държавния надзор върху частните банки в България; за организа-
цията, планирането и счетоводната отчетност на промишлените предприя-
тия; за унифициране на счетоводната отчетност в индустриалните предпри-
ятия; за загубите от брак в промишлеността и тяхното счетоводно отчитане 
и калкулиране в себестойността на продукцията; за изграждането на систе-
мата на ценообразуването в България;  за състава и обема на стандартната и 
нестандартна счетоводна работа; за управленските разходи на промишле-
ните предприятия и тяхното влияние върху пълната себестойност на про-
дукцията и др.  
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то хранене при използването на електронно-изчислителна техника“ (1987 г.); 
„Насоки на развитие и усъвършенстване на счетоводната отчетност в само-
управляващите се предприятия от общественото хранене“ (1988 г.); „По 
въпроса за организацията на счетоводната отчетност в условията на фирме-
но управление на икономиката“ (1989 г.); „Системният анализ при изслед-
ване на проблемите на счетоводно-информационното осигуряване на вът-
решната стопанска сметка в общественото хранене“ (1990 г.); „Сборник от 
задачи по счетоводство на стопанското предприятие“, в съавторство (1995 г.); 
„Управленско счетоводство“ (1995 г.); „Системи на калкулиране на себес-
тойността“ (1996 г.); „Методика за отчитане на готовата продукция по ори-
ентировъчна себестойност“ (1997 г.); „Методика за разпределение на неп-
реките разходи“ (1997 г., 1998 г.); „Методика за оценяване на незавършено-
то производство“ (1998 г.); „Калкулиране на база дейности – съвременен 
подход на изследване на разходите и определяне на себестойността (1999 г.); 
„Съвременни подходи за изследване и калкулиране на разходите“, Научни 
трудове на УНСС (2000 г.); „Съвременни насоки за изследване на разходи-
те“ (2000 г.); „Оценка на практико-приложния потенциал на подхода за 
калкулиране на базата на дейности“ (2001 г.); „Актуални промени в данъч-
ната и счетоводна практика“ (2003); „Методологични проблеми при счето-
водното третиране на разходите за опазване на околната среда“, Научни 
трудове на УНСС (2007 г.); „Управленско счетоводство“ (2006 г., 2008 г.); 
„Управленски анализи и счетоводство“; в съавторство (2009 г.); „Основи на 
счетоводството“, в съавторство (2007 г., 2009 г., 2013 г.); „Основен курс по 
управленско счетоводство“, в съавторство (2010 г.); „Управленско счето-
водство (специализиран курс), учебник за дистанционно обучение, магис-
търска програма по счетоводство; „Еволюция в отчетността на организаци-
ите“ (2012 г.); „Интегрираното отчитане – отговорност и отчетност“ (2012 г.); 
„Приложимост на балансираната система от показатели за целите на риско-
во базирания подход при одита на финансовите отчети“, Годишник на 
ИДЕС (2013) и др. 

 
 
проф. д.ик.н. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (1912–1993) 
 

Роден е на 29 октомври 1912 г. в гр. Свищов. През 
1938 г. е избран за асистент по счетоводство във ВФСИ 
„Д.А.Ценов“, гр. Свищов. През 1943 г. се хабилитира 
за доцент в ДВУФАН, гр. София, където през 1945 г. е 
избран за професор.  

През 1940 г. специализира във Висшето училище за 
световна търговия във Виена, а през 1941 – 1942 г. – 
във Факултета за държавни и правни науки при Виенс-
кия университет. През 1942 г. във Виена защитава ди-

сертация на тема „Проблеми на надзора върху частните банки в България“ и 
придобива образователната и научна степен „доктор на икономическите нау-
ки“. Дисертационният труд на проф. Йорданов е публикуван на немски език. 

Проф. Йорданов чете лекции по дисциплините: банково счетоводство; тър-
говска кореспонденция; индустриално счетоводство; счетоводство и анализ на 
баланса на промишленото предприятие; промишлено счетоводство и др. 

Проф. Йорданов е първият декан на Финансово-счетоводния факултет на 
ВИИ „К.Маркс“ (1952 – 1958 г.). Той е председател на стопанския комитет 
на научно-изследователския сектор на ВИИ, член на редакционната колегия 
на Трудовете на ВИИ, член на ръководния съвет за следдипломно обучение 
по счетоводна отчетност. Проф. Йорданов заема ръководни длъжности из-
вън ВИИ: началник отдел за стопански изучавания и информации на Бъл-
гарската търговска банка (1942 г.); главен секретар на бившето Министерс-
тво на търговията, промишлеността и продоволствието; главен директор на 
Главна дирекция на цените при МС на България (1947 – 1949 г.); член на 
Президиума на Съюза на научните работници в България; председател на 
Поверителния съвет на дружеството на икономистите в София; член на ре-
дакцията на сп. „Счетоводство и контрол“; член на редакционната колегия на 
сп. „Известия на научноизследователския институт за външна търговия и др. 

Проф. Йорданов е автор на учебници, монографии, студии, научни ста-
тии и научни доклади. Между тях са: „Учение за индустриалното предпри-
ятие (1947 г., 1957 г.); „Учение за банката“, първа част, „Банки и техните 
операции“ (1947 г., 1948 г.); „Банково счетоводство“ (1949 г.); „Счетоводст-
во и анализ на баланса на промишленото предприятие“ (1963 г., 1965 г.); 
„Счетоводна отчетност на промишлените организации“ (1973 г.); „Счето-
водна отчетност на производствените организации“ (1977 г.); „Печалбата в 
светлината на отделното стопанство“, годишник на ДВУФАН (1944 г., 1948 г.); 
„Управленските разходи на промишлените предприятия в НРБ и тяхното 
влияние върху себестойността на продукцията“ (1961 г.); „Планиране на 
счетоводния труд и отчитане на разходите за счетоводството на промишле-
ното предприятие“, Трудове на ВИИ (1964 г.); „Счетоводно-аналитична ме-
тодология за създаване на икономическа информация за управленските раз-
ходи на промишлените организации“ (1974 г.) и др. 

Приносите в научното творчество на проф. Йорданов са свързани с въп-
росите за държавния надзор върху частните банки в България; за организа-
цията, планирането и счетоводната отчетност на промишлените предприя-
тия; за унифициране на счетоводната отчетност в индустриалните предпри-
ятия; за загубите от брак в промишлеността и тяхното счетоводно отчитане 
и калкулиране в себестойността на продукцията; за изграждането на систе-
мата на ценообразуването в България;  за състава и обема на стандартната и 
нестандартна счетоводна работа; за управленските разходи на промишле-
ните предприятия и тяхното влияние върху пълната себестойност на про-
дукцията и др.  
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проф. СВЕТОСЛАВ МИНЧЕВ (1905 – неизвестно) 
 
Роден е през 1905 г. в гр. София. През 1924 г. завършва търговската гим-

назия в София, а през 1930 г. – Стопанският отдел на Софийския държавен 
университет. През 1940 г. е избран за хоноруван асистент по дисциплината 
„Финансова математика“ в Държавното висше училище по финансови и 
административни науки (ДВУФАН) в София, където през 1946 г. се хаби-
литира за доцент по финансова математика и счетоводство в катедра „Нау-
ка за отделното стопанство, счетоводство и отчетност“. През 1950 г. е изб-
ран за извънреден професор в Стопанския факултет на Софийския държа-
вен университет. През периода 1952 г. – 1962 г. е професор в катедра „Сче-
товодна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс:, гр. София. 

Проф. Минчев е автор на редица учебници, монографии, студии, научни 
статии и доклади. Между тях са: „История на лихвата в чужбина и у нас“, 
Годишник на ДВУФАН (1941/1942 г.); „Финансова математика“ (1943 г.); 
„Стопанска математика“ – първа и втора част (1948 г., 1949 г.); „Сложно-
лихвени таблици по финансова математика. Сложно декурзивно и антици-
пативно олихвяване на капитал, срочни влогове, ренти и погашения“ (1949 
г.); „Стопански изчисления“ (1954 г.); „Стопански и финансови изчисле-
ния“ (1957 г., 1959 г.) и др.  

Приносите в научното творчество на проф. Минчев са относно лихвата в 
България и нейното законодателно решаване, същността на финансово-
стопанските операции,  приложението на графичен метод за представяне на 
дългосрочните финансови операции и тяхното двустранно материално де-
биторско и кредиторско отражение, приложението на математическите 
операции за изчисляване на сложна лихва при облигационни и жилищни 
дългосрочни заеми, различните начини и методи за влогонабиране на спес-
тяванията през съответните етапи от развитието на стопанската и кредитна-
та система на България. 

 
 
Проф. КОСТА ПЕРГЕЛОВ (1921–2007) 
 

Роден е на 5 юли 1921 г. в гр. Ахтопол. Завършва 
средно образование в Държавната търговска гимна-
зия в гр. Бургас. През 1945 г. завършва Държавното 
висше училище за финансови и административни 
науки (ДВУФАН) в гр. София. От 1946 г. до 1958 г. е 
асистент по счетоводство в ДВУФАН, по-късно 
ВИИ „К.Маркс“, гр. София, където през 1958 г. се 
хабилитира за доцент, а през 1968 г. става професор. 

Проф. Пергелов в продължения на дълги години е заместник декан на 
Общоикономическия факултет на ВИИ „К.Маркс“. 

Участва активно в обществения живот в страната: в продължение на 20 
години е съветник към Софийския градски народен съвет; член и председа-
тел на Контролни съвет на Съюза на учените в България; председател на 
ревизионната комисия на научните работници, както и на дружеството за 
разпространение на научни знания „Г.Кирков“; в продължение на няколко 
години е директор на Българска външнотърговска банка. Проф. Пергелов е 
дипломиран експерт счетоводител. 

Преподава по дисциплините: стопанска и финансова математика (1946 – 
1954 г.); счетоводна отчетност и анализ на баланса на промишленото пред-
приятие; счетоводство на банките и бюджетните учреждения; счетоводна 
отчетност във финансово-кредитната система; теория на счетоводството и 
промишлено счетоводство; методология и организация на счетоводната от-
четност; счетоводна отчетност на нестопанските предприятия; банково сче-
товодство. 

Проф. Пергелов е автор на многобройни учебници, монографии, студии, 
научни статии и научни доклади. Между тях са: „Стопански изчисления“ 
(1949 г.): „Счетоводство на БНБ и ДСК“, в съавторство (1955 г.); „Счето-
водство на българска инвестиционна банка“ (1958 г., 1964 г.); „Счетоводст-
во на БНБ, БВТБ и ДСК“ (1960 г., 1961 г., 1965 г.); „Счетоводство на БНБ и 
ДСК“ (1965 г., 1966 г.); „Счетоводство на бюджетните учреждения“ (1965 
г.); „Счетоводство на банките (1965 г., 1966 г.,); „Счетоводство на българс-
ка външнотърговска банка“ (1971 г.); „Счетоводство на банките и бюджет-
ните учреждения“ (1973 г.); „Счетоводна отчетност и анализ на баланса на 
промишлените организации“ (1974 г.); „Относно генезиса и икономическа-
та природа на стопанската сметка“ (1976 г.); „Към по-точното и научно 
обосновано определяне на величината и структурата на себестойността“ 
(1976 г.); „Симбиозата Леонардо да Винчи – Лука Пачиоли и счетоводната 
отчетност“ (1980 г.); „Теория на счетоводството и промишлено счетоводст-
во“ (1984 г.); „Счетоводна отчетност на нестопанските организации“, в съ-
авторство (1988 г.); „Система на плащанията между фирмите“ (1992 г.); 
„Счетоводство на банките“ (1994 г.); „Същността и значението на счетовод-
ството като наука“ (1997 г.); „Счетоводство и анализ на баланса“ (1998 г., 
2000 г., 2002 г.) и др. 

В научното творчество на проф. Пергелов се открояват следните приноси: 
1) Поставя в центъра на своите изследвания теорията на счетоводството 

като висша форма на конкретно знание, подчинена на законите на общест-
веното развитие. Следва мисълта на Леонардо да Винчи, че „влюбеният в 
практиката без теория прилича на кормчия на кораб без кормило и без ком-
пас. Той никога не е уверен накъде пътува.“ 

2) Изучава теорията на счетоводството от позициите на гносеологията 
като се стреми да установи истинността, разбирана като тъждество между 
мисълта и битието. 

3) Интерпретира онтологическият статус на счетоводството. 
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проф. СВЕТОСЛАВ МИНЧЕВ (1905 – неизвестно) 
 
Роден е през 1905 г. в гр. София. През 1924 г. завършва търговската гим-

назия в София, а през 1930 г. – Стопанският отдел на Софийския държавен 
университет. През 1940 г. е избран за хоноруван асистент по дисциплината 
„Финансова математика“ в Държавното висше училище по финансови и 
административни науки (ДВУФАН) в София, където през 1946 г. се хаби-
литира за доцент по финансова математика и счетоводство в катедра „Нау-
ка за отделното стопанство, счетоводство и отчетност“. През 1950 г. е изб-
ран за извънреден професор в Стопанския факултет на Софийския държа-
вен университет. През периода 1952 г. – 1962 г. е професор в катедра „Сче-
товодна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс:, гр. София. 

Проф. Минчев е автор на редица учебници, монографии, студии, научни 
статии и доклади. Между тях са: „История на лихвата в чужбина и у нас“, 
Годишник на ДВУФАН (1941/1942 г.); „Финансова математика“ (1943 г.); 
„Стопанска математика“ – първа и втора част (1948 г., 1949 г.); „Сложно-
лихвени таблици по финансова математика. Сложно декурзивно и антици-
пативно олихвяване на капитал, срочни влогове, ренти и погашения“ (1949 
г.); „Стопански изчисления“ (1954 г.); „Стопански и финансови изчисле-
ния“ (1957 г., 1959 г.) и др.  

Приносите в научното творчество на проф. Минчев са относно лихвата в 
България и нейното законодателно решаване, същността на финансово-
стопанските операции,  приложението на графичен метод за представяне на 
дългосрочните финансови операции и тяхното двустранно материално де-
биторско и кредиторско отражение, приложението на математическите 
операции за изчисляване на сложна лихва при облигационни и жилищни 
дългосрочни заеми, различните начини и методи за влогонабиране на спес-
тяванията през съответните етапи от развитието на стопанската и кредитна-
та система на България. 

 
 
Проф. КОСТА ПЕРГЕЛОВ (1921–2007) 
 

Роден е на 5 юли 1921 г. в гр. Ахтопол. Завършва 
средно образование в Държавната търговска гимна-
зия в гр. Бургас. През 1945 г. завършва Държавното 
висше училище за финансови и административни 
науки (ДВУФАН) в гр. София. От 1946 г. до 1958 г. е 
асистент по счетоводство в ДВУФАН, по-късно 
ВИИ „К.Маркс“, гр. София, където през 1958 г. се 
хабилитира за доцент, а през 1968 г. става професор. 

Проф. Пергелов в продължения на дълги години е заместник декан на 
Общоикономическия факултет на ВИИ „К.Маркс“. 

Участва активно в обществения живот в страната: в продължение на 20 
години е съветник към Софийския градски народен съвет; член и председа-
тел на Контролни съвет на Съюза на учените в България; председател на 
ревизионната комисия на научните работници, както и на дружеството за 
разпространение на научни знания „Г.Кирков“; в продължение на няколко 
години е директор на Българска външнотърговска банка. Проф. Пергелов е 
дипломиран експерт счетоводител. 

Преподава по дисциплините: стопанска и финансова математика (1946 – 
1954 г.); счетоводна отчетност и анализ на баланса на промишленото пред-
приятие; счетоводство на банките и бюджетните учреждения; счетоводна 
отчетност във финансово-кредитната система; теория на счетоводството и 
промишлено счетоводство; методология и организация на счетоводната от-
четност; счетоводна отчетност на нестопанските предприятия; банково сче-
товодство. 

Проф. Пергелов е автор на многобройни учебници, монографии, студии, 
научни статии и научни доклади. Между тях са: „Стопански изчисления“ 
(1949 г.): „Счетоводство на БНБ и ДСК“, в съавторство (1955 г.); „Счето-
водство на българска инвестиционна банка“ (1958 г., 1964 г.); „Счетоводст-
во на БНБ, БВТБ и ДСК“ (1960 г., 1961 г., 1965 г.); „Счетоводство на БНБ и 
ДСК“ (1965 г., 1966 г.); „Счетоводство на бюджетните учреждения“ (1965 
г.); „Счетоводство на банките (1965 г., 1966 г.,); „Счетоводство на българс-
ка външнотърговска банка“ (1971 г.); „Счетоводство на банките и бюджет-
ните учреждения“ (1973 г.); „Счетоводна отчетност и анализ на баланса на 
промишлените организации“ (1974 г.); „Относно генезиса и икономическа-
та природа на стопанската сметка“ (1976 г.); „Към по-точното и научно 
обосновано определяне на величината и структурата на себестойността“ 
(1976 г.); „Симбиозата Леонардо да Винчи – Лука Пачиоли и счетоводната 
отчетност“ (1980 г.); „Теория на счетоводството и промишлено счетоводст-
во“ (1984 г.); „Счетоводна отчетност на нестопанските организации“, в съ-
авторство (1988 г.); „Система на плащанията между фирмите“ (1992 г.); 
„Счетоводство на банките“ (1994 г.); „Същността и значението на счетовод-
ството като наука“ (1997 г.); „Счетоводство и анализ на баланса“ (1998 г., 
2000 г., 2002 г.) и др. 

В научното творчество на проф. Пергелов се открояват следните приноси: 
1) Поставя в центъра на своите изследвания теорията на счетоводството 

като висша форма на конкретно знание, подчинена на законите на общест-
веното развитие. Следва мисълта на Леонардо да Винчи, че „влюбеният в 
практиката без теория прилича на кормчия на кораб без кормило и без ком-
пас. Той никога не е уверен накъде пътува.“ 

2) Изучава теорията на счетоводството от позициите на гносеологията 
като се стреми да установи истинността, разбирана като тъждество между 
мисълта и битието. 

3) Интерпретира онтологическият статус на счетоводството. 
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4) Изследва функциите на счетоводството от гледна точка на материал-
ното съдържание и закономерно поведение на системата в отделните етапи 
на нейното развитие. 

5) Поставя счетоводната методология в по-пълно съответствие с истори-
чески детерминираните потребности на обществото. 

6) Обосновава счетоводството не само като информационна, но и като 
контролна система. 

7) Отдава необходимото внимание на значението на счетоводната практика 
като съзнателна творческа практика. Придържа се към виждането си, че прак-
тиката дава възможност да се увеличи силата на знанието и по този начин 
способства да се прояви истинското битие на човека – неговото действие. 

8) Проф. Пергелов е един от създателите и организаторите на следдип-
ломното обучение в България. 

Като преподавател проф. Пергелов следва мисълта на академик Ключев-
ски, че „добър преподавател е този, който обича това, което преподава и те-
зи, на които преподава“, както и думите на Пирогов, че „основен обект на 
обучението е подготовката на човека да бъде човек“. 

 
 
проф. ТОТЮ ТОТЕВ (1920–1998) 
 

Роден е на 17 януари в с. Ряховците, Великотърнов-
ска област. През 1939 г. завършва гимназия в гр. Сев-
лиево, а през 1946 г. – висше образование във Висшия 
финансово-стопански институт (ВФСИ) „Д.А.Ценов“, 
гр. Свищов. През 1947 г. е избран за редовен асистент 
във ВФСИ, гр. Свищов. През 1951 г. се хабилитира за 
доцент, а през 1958 г. е избран за професор.  

Проф. Тотев заема ръководни длъжности във 
ВФСИ „Д.А.Ценов“, гр. Свищов: декан на Счетоводния факултет (1953 – 
1955 г.) и зам. ректор (1956 – 1961 г.). 

През 1961 г. проф. Тотев постъпва на работа като професор в катедра 
„Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. От 1961 г. до 1975 г. е 
ръководител на катедра „Счетоводна отчетност“. 

През периода 1964 – 1972 г. е заместник председател на Централното 
управление на Българска народна банка (БНБ), а през 1969 г. е избран за 
председател на Българска външнотърговска банка. 

Проф. Тотев чете лекции по дисциплините „Обща теория на счетоводна-
та отчетност“, на която е титуляр, „Икономически анализ“, „Организация 
на селскостопанското предприятие“ и др. В лекциите си проф. Тотев умело 
съчетава достиженията в теорията на счетоводството с практико-
приложните въпроси на счетоводната отчетност. 

Проф. Тотев е автор на многобройни учебници, монографии, студии, на-

учни статии и научни доклади. Между тях са: „Счетоводство на ТКЗС“ 
(1953 г.); „Счетоводство на МТС“ (1953 г.); „Счетоводство на ДЗС“ (1953 г., 
1956 г.); „Анализ на стопанската дейност на социалистическите селскосто-
пански предприятия“ (1954 г.,  1956 г.); „Анализ на стопанската дейност на 
селскостопанските предприятия (ТКЗС, МТС, ДЗС)“ (1955 г., 1958 г.); 
„Анализ на стопанската дейност на търговските предприятия (1956 г.); 
„Анализ на стопанската дейност на промишлените предприятия“ (1960 г., 
1972 г.); „Счетоводство и анализ на баланса на промишленото предприятие 
(1963 г., 1965 г.); „Обща теория на социалистическата счетоводна отчет-
ност“ (1964 г., 1967 г., 1978 г.); „Планиране и анализ на стопанската дей-
ност на промишлените предприятия (1965 г., 1970 г.); „Счетоводство и ико-
номически анализ на външнотърговската дейност“ (1972 г., 1977 г.); „Обща 
теория на счетоводството и счетоводство на народностопанските отрасли“ 
(1972 г.); „Проблеми на счетоводния баланс като информационна система“ 
(1972 г.); „Актуални теоретико-методологични проблеми на предмета и ме-
тода на счетоводната отчетност (1979 г.); „Принос към теорията на счето-
водната отчетност (1979 г.); „Основи на счетоводната отчетност и анализ на 
баланса на външнотърговските организации (1982 г.); „По някои най-
належащи за решаване проблеми на счетоводната отчетност“ (1983 г.); 
„Обща теория на счетоводната отчетност“ (1987 г., 1991 г.) и др.  

Приносите в научното творчество на проф. Тотев в областта на анализа 
на стопанската дейност са относно методиките за анализ на: обръщаемостта 
на оборотните средства на промишлените предприятия; качеството на про-
мишлената продукция;  брака, като той предлага изчисляването на среден 
процент на брака в промишлеността и установяване влиянието на фактори-
те (структура на продукцията и процент на брака по видове изделия) върху 
загубите от брак; себестойността на промишлената продукция; дейността 
на търговските предприятия. 

Научните приноси на проф. Тотев в теорията на счетоводната отчетност 
са неоспорими. Той обосновава възможността и необходимостта от разши-
ряване обхвата на предмета на счетоводната отчетност. Проф. Тотев е един 
от първите учени, които разграничават понятията „предмет“ и „обект“ на 
счетоводството. По този начин става възможно в предмета на счетоводство-
то да се обхванат нови реални обекти, за които да се създава счетоводна 
информация. Например: разходите за опазване на околната среда; отчитане 
изпълнението на договорно поетите задължения; отчитане използването на 
основните производствени фондове и др. 

 
доц. д-р ПЕТКО БАХЧЕВАНОВ (1912 – 1964) 
 
Роден е през 1912 г. в гр. Карнобат. През 1930 г. завършва Търговската 

гимназия в гр. Свищов. Завършва висше образование в Свободния универ-
ситет за политически и стопански науки в гр. София. През 1940 г. е избран 
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4) Изследва функциите на счетоводството от гледна точка на материал-
ното съдържание и закономерно поведение на системата в отделните етапи 
на нейното развитие. 

5) Поставя счетоводната методология в по-пълно съответствие с истори-
чески детерминираните потребности на обществото. 

6) Обосновава счетоводството не само като информационна, но и като 
контролна система. 

7) Отдава необходимото внимание на значението на счетоводната практика 
като съзнателна творческа практика. Придържа се към виждането си, че прак-
тиката дава възможност да се увеличи силата на знанието и по този начин 
способства да се прояви истинското битие на човека – неговото действие. 

8) Проф. Пергелов е един от създателите и организаторите на следдип-
ломното обучение в България. 

Като преподавател проф. Пергелов следва мисълта на академик Ключев-
ски, че „добър преподавател е този, който обича това, което преподава и те-
зи, на които преподава“, както и думите на Пирогов, че „основен обект на 
обучението е подготовката на човека да бъде човек“. 

 
 
проф. ТОТЮ ТОТЕВ (1920–1998) 
 

Роден е на 17 януари в с. Ряховците, Великотърнов-
ска област. През 1939 г. завършва гимназия в гр. Сев-
лиево, а през 1946 г. – висше образование във Висшия 
финансово-стопански институт (ВФСИ) „Д.А.Ценов“, 
гр. Свищов. През 1947 г. е избран за редовен асистент 
във ВФСИ, гр. Свищов. През 1951 г. се хабилитира за 
доцент, а през 1958 г. е избран за професор.  

Проф. Тотев заема ръководни длъжности във 
ВФСИ „Д.А.Ценов“, гр. Свищов: декан на Счетоводния факултет (1953 – 
1955 г.) и зам. ректор (1956 – 1961 г.). 

През 1961 г. проф. Тотев постъпва на работа като професор в катедра 
„Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. От 1961 г. до 1975 г. е 
ръководител на катедра „Счетоводна отчетност“. 

През периода 1964 – 1972 г. е заместник председател на Централното 
управление на Българска народна банка (БНБ), а през 1969 г. е избран за 
председател на Българска външнотърговска банка. 

Проф. Тотев чете лекции по дисциплините „Обща теория на счетоводна-
та отчетност“, на която е титуляр, „Икономически анализ“, „Организация 
на селскостопанското предприятие“ и др. В лекциите си проф. Тотев умело 
съчетава достиженията в теорията на счетоводството с практико-
приложните въпроси на счетоводната отчетност. 

Проф. Тотев е автор на многобройни учебници, монографии, студии, на-

учни статии и научни доклади. Между тях са: „Счетоводство на ТКЗС“ 
(1953 г.); „Счетоводство на МТС“ (1953 г.); „Счетоводство на ДЗС“ (1953 г., 
1956 г.); „Анализ на стопанската дейност на социалистическите селскосто-
пански предприятия“ (1954 г.,  1956 г.); „Анализ на стопанската дейност на 
селскостопанските предприятия (ТКЗС, МТС, ДЗС)“ (1955 г., 1958 г.); 
„Анализ на стопанската дейност на търговските предприятия (1956 г.); 
„Анализ на стопанската дейност на промишлените предприятия“ (1960 г., 
1972 г.); „Счетоводство и анализ на баланса на промишленото предприятие 
(1963 г., 1965 г.); „Обща теория на социалистическата счетоводна отчет-
ност“ (1964 г., 1967 г., 1978 г.); „Планиране и анализ на стопанската дей-
ност на промишлените предприятия (1965 г., 1970 г.); „Счетоводство и ико-
номически анализ на външнотърговската дейност“ (1972 г., 1977 г.); „Обща 
теория на счетоводството и счетоводство на народностопанските отрасли“ 
(1972 г.); „Проблеми на счетоводния баланс като информационна система“ 
(1972 г.); „Актуални теоретико-методологични проблеми на предмета и ме-
тода на счетоводната отчетност (1979 г.); „Принос към теорията на счето-
водната отчетност (1979 г.); „Основи на счетоводната отчетност и анализ на 
баланса на външнотърговските организации (1982 г.); „По някои най-
належащи за решаване проблеми на счетоводната отчетност“ (1983 г.); 
„Обща теория на счетоводната отчетност“ (1987 г., 1991 г.) и др.  

Приносите в научното творчество на проф. Тотев в областта на анализа 
на стопанската дейност са относно методиките за анализ на: обръщаемостта 
на оборотните средства на промишлените предприятия; качеството на про-
мишлената продукция;  брака, като той предлага изчисляването на среден 
процент на брака в промишлеността и установяване влиянието на фактори-
те (структура на продукцията и процент на брака по видове изделия) върху 
загубите от брак; себестойността на промишлената продукция; дейността 
на търговските предприятия. 

Научните приноси на проф. Тотев в теорията на счетоводната отчетност 
са неоспорими. Той обосновава възможността и необходимостта от разши-
ряване обхвата на предмета на счетоводната отчетност. Проф. Тотев е един 
от първите учени, които разграничават понятията „предмет“ и „обект“ на 
счетоводството. По този начин става възможно в предмета на счетоводство-
то да се обхванат нови реални обекти, за които да се създава счетоводна 
информация. Например: разходите за опазване на околната среда; отчитане 
изпълнението на договорно поетите задължения; отчитане използването на 
основните производствени фондове и др. 

 
доц. д-р ПЕТКО БАХЧЕВАНОВ (1912 – 1964) 
 
Роден е през 1912 г. в гр. Карнобат. През 1930 г. завършва Търговската 

гимназия в гр. Свищов. Завършва висше образование в Свободния универ-
ситет за политически и стопански науки в гр. София. През 1940 г. е избран 



566 Приносите на счетоводството в икономическата наука

за асистент по счетоводна отчетност в Държавното висше училище за фи-
нансови и административни науки (ДВУФАН) в гр. София, където по-късно 
се хабилитира за доцент. През 1948 г. доц. Бахчеванов придобива научната 
степен „доктор на правните науки“.  

От 1948 г. до 1959 г. доц. Бахчеванов е ръководител на катедра „Счето-
водна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. В продължение на няколко 
години е заместник декан на Финансово-счетоводния факултет на ВИИ.  

През периода 1962 г.- 1964 г. доц. Бахчеванов е съветник по отчетността 
в Алжир. 

Доц. Бахчеванов е автор на редица учебници, монографии, студии, науч-
ни статии и доклади. Между тях са: „Счетоводната грешка“ (1941 г.); „Въ-
ведение в счетоводството“ (1949 г.); „Счетоводство на селските потреби-
телни кооперации“ (1954 г.); „Счетоводство на ТКЗС“ (1956 г.); „По въпро-
са за обекта (предмета) на социалистическото счетоводно отчитане“ (1957 г.); 
„По въпроса за метода на социалистическото счетоводно отчитане“ (1958 г.); 
„Основи на счетоводството“ (1958 г.) и др. 

Приносите в научното творчество на доц. Бахчеванов са относно: гносе-
ологическата същност и роля на счетоводната отчетност; разработва мето-
дологията на счетоводната отчетност; разработва счетоводството на селски-
те потребителни кооперации; изясняване, отстраняване и избягване на сче-
товодните грешки; принципите на счетоводството; балансовите изменение 
в резултат на извършените от предприятието стопански операции. Доц. 
Бахчеванов е един от първите икономисти в България, който разглежда ко-
личественото измерване на счетоводните обекти като елемент на метода на 
счетоводната отчетност. По този начин той дефинира оценката като еле-
мент на счетоводния метод.  

 
 
доц. д-р ЕКАТЕРИНА БОНЕВА (1938–1983) 
 
Родена е през 1938 г. в гр. София. През 1956 г. завършва Икономическия 

техникум в гр. Кюстендил, а през 1962 г. – специалност „Счетоводна отчет-
ност“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 1962 г. е приета за аспирант по 
специалността „Механизация на отчетността и изчислителните работи“ при 
Московския икономико-статистически институт. През 1967 г. защитава ди-
сертация става кандидат на икономическите науки (доктор). През 1968 г. е 
избрана за асистент в катедра „Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“, а 
през 1977 г. – за доцент.  

Доц. Бонева преподава по дисциплините „Теория на счетоводството“, 
„Теория на счетоводството и счетоводство на стопанските организации“, 
„Проектиране на машинната обработка на икономическата информация“. 

Основните публикации на доц. Бонева са: „Кибернетични методи на уп-
равление“ (1970 г.); „Специален курс по счетоводство. Обща теория на со-

циалистическата счетоводна отчетност на стопанските организации от от-
раслите на народното стопанство“ (1971 г.); „Проектиране на машинната 
обработка на икономическата информация“ (1973 г.); „Нови моменти в до-
кументирането на отчетната икономическа информация при използването 
на съвременни технически средства“ (1974 г.); „Проблеми на счетоводната от-
четност в условията на автоматизирана обработка на информацията“ (1976 г.); 
„Автоматизация на счетоводната отчетност“, в съавторство (1985 г.). 

Приносите в научното творчество на доц. Бонева са в областта на счето-
водната отчетност на дейността на промишлените организации и нейната 
автоматизация в условията на автоматизираните системи за управление. Тя 
е един от първите икономисти в България, който изследва промените на ав-
томатизацията на счетоводната отчетност. По нейна инициатива за първи 
път в бившите социалистически страни се въвежда учебната дисциплина 
„Автоматизация на счетоводната отчетност“ за студентите от специалност 
„Счетоводна отчетност“ на Висшите икономически университети. 

 
 
доц. д-р ЕВГЕНИЯ ГРУЕВА (1920–1995) 
 

Родена е на 21 октомври 1920 г. в с. Сланотрън, 
Видинска област. През 1944 г. завършва Държавното 
висше училище по финансови и административни 
науки (ДВУФАН) в гр. София. През 1959 г. защитава 
дисертационен труд в Московския държавен универ-
ситет и става кандидат на икономическите науки (док-
тор), а през 1969 г. се хабилитира за доцент.  

Преподава по дисциплината „Счетоводна отчет-
ност на селскостопанските организации“. Научните 

интереси на доц. Груева са в областта на счетоводното отчитане на дей-
ността на селскостопанските предприятия. 

Основните публикации на доц. Груева са: „Счетоводство на ТКЗС“ (1951 г.); 
„Резерви за повишаване производителността на труда, снижаване на себес-
тойността и подобряване на качеството на селскостопанската продукция“ 
(1954 г.); „Разходи за поддържане на отчетността в ТКЗС и пътища за тях-
ното намаление“ (1963 г.); „Структура на животновъдството в районите с 
интензивно растително производство“ (1967 г.); „Рентабилността и произ-
водствените фондове в животновъдството“ (1967 г.); „Финансово-
икономически анализ. Структура и снабденост с производствени оборотни 
фондове на животновъдството“ (1968 г.); „За унифициране на отчетността и 
калкулацията на продукцията от животновъдството в ТКЗС и ДЗС“ (1970 г.); 
„проблеми на отчетността в селското стопанство“ и др. 
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за асистент по счетоводна отчетност в Държавното висше училище за фи-
нансови и административни науки (ДВУФАН) в гр. София, където по-късно 
се хабилитира за доцент. През 1948 г. доц. Бахчеванов придобива научната 
степен „доктор на правните науки“.  

От 1948 г. до 1959 г. доц. Бахчеванов е ръководител на катедра „Счето-
водна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. В продължение на няколко 
години е заместник декан на Финансово-счетоводния факултет на ВИИ.  

През периода 1962 г.- 1964 г. доц. Бахчеванов е съветник по отчетността 
в Алжир. 

Доц. Бахчеванов е автор на редица учебници, монографии, студии, науч-
ни статии и доклади. Между тях са: „Счетоводната грешка“ (1941 г.); „Въ-
ведение в счетоводството“ (1949 г.); „Счетоводство на селските потреби-
телни кооперации“ (1954 г.); „Счетоводство на ТКЗС“ (1956 г.); „По въпро-
са за обекта (предмета) на социалистическото счетоводно отчитане“ (1957 г.); 
„По въпроса за метода на социалистическото счетоводно отчитане“ (1958 г.); 
„Основи на счетоводството“ (1958 г.) и др. 

Приносите в научното творчество на доц. Бахчеванов са относно: гносе-
ологическата същност и роля на счетоводната отчетност; разработва мето-
дологията на счетоводната отчетност; разработва счетоводството на селски-
те потребителни кооперации; изясняване, отстраняване и избягване на сче-
товодните грешки; принципите на счетоводството; балансовите изменение 
в резултат на извършените от предприятието стопански операции. Доц. 
Бахчеванов е един от първите икономисти в България, който разглежда ко-
личественото измерване на счетоводните обекти като елемент на метода на 
счетоводната отчетност. По този начин той дефинира оценката като еле-
мент на счетоводния метод.  

 
 
доц. д-р ЕКАТЕРИНА БОНЕВА (1938–1983) 
 
Родена е през 1938 г. в гр. София. През 1956 г. завършва Икономическия 

техникум в гр. Кюстендил, а през 1962 г. – специалност „Счетоводна отчет-
ност“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 1962 г. е приета за аспирант по 
специалността „Механизация на отчетността и изчислителните работи“ при 
Московския икономико-статистически институт. През 1967 г. защитава ди-
сертация става кандидат на икономическите науки (доктор). През 1968 г. е 
избрана за асистент в катедра „Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“, а 
през 1977 г. – за доцент.  

Доц. Бонева преподава по дисциплините „Теория на счетоводството“, 
„Теория на счетоводството и счетоводство на стопанските организации“, 
„Проектиране на машинната обработка на икономическата информация“. 

Основните публикации на доц. Бонева са: „Кибернетични методи на уп-
равление“ (1970 г.); „Специален курс по счетоводство. Обща теория на со-

циалистическата счетоводна отчетност на стопанските организации от от-
раслите на народното стопанство“ (1971 г.); „Проектиране на машинната 
обработка на икономическата информация“ (1973 г.); „Нови моменти в до-
кументирането на отчетната икономическа информация при използването 
на съвременни технически средства“ (1974 г.); „Проблеми на счетоводната от-
четност в условията на автоматизирана обработка на информацията“ (1976 г.); 
„Автоматизация на счетоводната отчетност“, в съавторство (1985 г.). 

Приносите в научното творчество на доц. Бонева са в областта на счето-
водната отчетност на дейността на промишлените организации и нейната 
автоматизация в условията на автоматизираните системи за управление. Тя 
е един от първите икономисти в България, който изследва промените на ав-
томатизацията на счетоводната отчетност. По нейна инициатива за първи 
път в бившите социалистически страни се въвежда учебната дисциплина 
„Автоматизация на счетоводната отчетност“ за студентите от специалност 
„Счетоводна отчетност“ на Висшите икономически университети. 

 
 
доц. д-р ЕВГЕНИЯ ГРУЕВА (1920–1995) 
 

Родена е на 21 октомври 1920 г. в с. Сланотрън, 
Видинска област. През 1944 г. завършва Държавното 
висше училище по финансови и административни 
науки (ДВУФАН) в гр. София. През 1959 г. защитава 
дисертационен труд в Московския държавен универ-
ситет и става кандидат на икономическите науки (док-
тор), а през 1969 г. се хабилитира за доцент.  

Преподава по дисциплината „Счетоводна отчет-
ност на селскостопанските организации“. Научните 

интереси на доц. Груева са в областта на счетоводното отчитане на дей-
ността на селскостопанските предприятия. 

Основните публикации на доц. Груева са: „Счетоводство на ТКЗС“ (1951 г.); 
„Резерви за повишаване производителността на труда, снижаване на себес-
тойността и подобряване на качеството на селскостопанската продукция“ 
(1954 г.); „Разходи за поддържане на отчетността в ТКЗС и пътища за тях-
ното намаление“ (1963 г.); „Структура на животновъдството в районите с 
интензивно растително производство“ (1967 г.); „Рентабилността и произ-
водствените фондове в животновъдството“ (1967 г.); „Финансово-
икономически анализ. Структура и снабденост с производствени оборотни 
фондове на животновъдството“ (1968 г.); „За унифициране на отчетността и 
калкулацията на продукцията от животновъдството в ТКЗС и ДЗС“ (1970 г.); 
„проблеми на отчетността в селското стопанство“ и др. 
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доц. д-р НИКОЛА ГУРЕВ (1921 – неизвестно) 
 
Роден е на 23 февруари 1921 г. в гр. Велинград. През 1940 г. завършва 

Търговската гимназия в гр. София, а през 1944 г. – Държавното висше учи-
лище за финансови и административни науки (ДВУФАН) в гр. София. През 
1945 г. става доброволен асистент в катедра „Счетоводна отчетност“, през 
1946 г. – редовен асистент, а през 1971 г. е избран за редовен доцент по сче-
товодство във ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 1973 г. защитава дисерта-
ция и става кандидат на икономическите науки (доктор). През същата годи-
на започва работа в катедра „Финанси и кредит“ на ВИИ „К.Маркс“. 

Преподава по дисциплините: „Стопански и финансови изчисления“; 
„Строително счетоводство“; „Бюджетно счетоводство“; „Банково счетовод-
ство“; „Теория на счетоводството“.  

Основните публикации на доц. Гурев са: „Организация и отчитане на из-
разходването на струпаните строителни материали“ (1950 г.); „За диалекти-
ческия характер на операциите в стопанско-финансова математика“, Трудо-
ве на ВИИ (1952 г.); „Определяне границите на доходното използване на 
машините в строителното производство“ (1964 г.); „Сборник от схеми и за-
дачи по обща теория на счетоводната отчетност“ (1965 г.); „Записки по фи-
нансови изчисления“ (1974 г., 1979 г.) и др. 

 
 
доц. д.ик.н. ГЕОРГИ ДЕЧЕВ (1907–1966) 
 
Роден е през 1907 г. в гр. Сухиндол, Великотърновска област. Завършва 

средно образование в Търговската гимназия в гр. Варна, а висше образова-
ние – в Свободния университет за политически и стопански науки в гр. Со-
фия. През периода 1939 г. – 1943 г. е учител в образцовата търговска гимна-
зия в гр. София, а от 1941 г. до 1943 г. е редактор на списанията „Застрахо-
вателен преглед“ и „Счетоводна мисъл“. През 1943 г. започва работа като 
редовен асистент в Държавното висше училище за финансови и админист-
ративни науки, гр. София, където през 1950 г. се хабилитира за доцент. 
През 1949 г. защитава своята дисертация в Париж и получава образовател-
ната и научна степен „доктор на икономическите науки“. 

Основните публикации на доц. Дечев са: „Счетоводство на предприятия-
та със систематични упражнения“ (1946 г.); „Счетоводство на селските пот-
ребителни кооперации“ (1947 г.); „Отчетност на финансовото стопанство и 
обществените организации“ (1949 г.); „Отчетност на народните съвети“ 
(1949 г.); „Задочен курс по търговско счетоводство“ (1955 г.); „Към съкра-
щаване и опростяване на счетоводната отчетност“ (1957 г.); „За по-
решително подобряване на организацията и качеството на първичната от-
четност“ (1958 г.); „Основи на счетоводната отчетност и съдебно-
счетоводните експертизи“ (1960 г., 1965 г., 1966 г.); „Счетоводна отчетност 

и анализ на баланса на социалистическите търговски предприятия“ (1965 г.); 
„Проблеми на планирането и отчитането на разходите за стоковото обръ-
щение“ (1965 г.); „Счетоводство и икономически анализ на външнотърговс-
ката дейност“ (1967 г.) и др. 

Приносите в научното творчество на доц. Дечев са в следните насоки: 
1) Систематизира характерните особености на счетоводната отчетност ка-

то компонент на стопанската отчетност. 
2) Задълбочава изследванията върху въпросите за организацията на счето-

водната отчетност на предприятията. 
3) Изследва въпросите за счетоводния план на предприятията. 
4) Изучава възможностите за типизиране на схемата на счетоводния ба-

ланс. 
5) Прави научна обосновка на правната и организационна характеристика 

на предприятието. 
 
 
доц. СТАНЧО ИВАНОВ (1915–1987) 
 
Роден е на 10 май 1915 г. в с.Божичен, Русенска област. Завършва средно 

образование в Търговската гимназия в гр. Свищов. През 1945 г. завършва 
висше образование в Държавното висше училище за финансови и админис-
тративни науки. Доц. Станчо Иванов е на преподавателска и научна работа 
в катедра „Счетоводна отчетност“ от 1946 г. През 1954 г. става доцент в 
същата катедра. 

Чете лекции по дисциплините: обща теория на счетоводството; счето-
водство на селскостопанските предприятия; счетоводство на строителните 
предприятия и др.  

Във ВИИ „К.Маркс“ е член на Деканата за чуждестранни студенти, ра-
ботил е по съвместителство в Министерство на народната просвета и в ко-
митета за наука, технически прогрес и висше образование. 

Доц. Станчо Иванов е автор на учебници, монографии, студии, научни 
статии и научни доклади. Между тях са: „Амортизацията в стопанските 
предприятия“ (1946 г.); „Консигнационната продажба“, Годишник на 
ДВУФАН (1947 – 1948 г.); „Корективните пера в баланса“, Годишник на 
Държавния университет (1948 – 1949 г.); „Междинни счетоводни отчита-
ния“, Годишник на Държавния университет 1949 – 1950 г.); „Решени задачи 
по счетоводство на всестранните кооперации (1949 г.); „Строително счето-
водство и счетоводство на капиталните вложения“ (1952 г.); „Счетоводство 
на ТКЗС“ (1956 г., 1962 г.); „Счетоводство на строителните предприятия“ 
(1957 г.); „Селскостопанско счетоводство“ (1960 г., 1963 г.); „Проблеми на 
разпределението на косвените разходи при калкулиране себестойността на 
селскостопанската продукция“, Трудове на ВИИ „К.Маркс“ (1965 г.); „Сче-
товодство на социалистическите селскостопански предприятия“ (1966 г., 
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доц. д-р НИКОЛА ГУРЕВ (1921 – неизвестно) 
 
Роден е на 23 февруари 1921 г. в гр. Велинград. През 1940 г. завършва 

Търговската гимназия в гр. София, а през 1944 г. – Държавното висше учи-
лище за финансови и административни науки (ДВУФАН) в гр. София. През 
1945 г. става доброволен асистент в катедра „Счетоводна отчетност“, през 
1946 г. – редовен асистент, а през 1971 г. е избран за редовен доцент по сче-
товодство във ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 1973 г. защитава дисерта-
ция и става кандидат на икономическите науки (доктор). През същата годи-
на започва работа в катедра „Финанси и кредит“ на ВИИ „К.Маркс“. 

Преподава по дисциплините: „Стопански и финансови изчисления“; 
„Строително счетоводство“; „Бюджетно счетоводство“; „Банково счетовод-
ство“; „Теория на счетоводството“.  

Основните публикации на доц. Гурев са: „Организация и отчитане на из-
разходването на струпаните строителни материали“ (1950 г.); „За диалекти-
ческия характер на операциите в стопанско-финансова математика“, Трудо-
ве на ВИИ (1952 г.); „Определяне границите на доходното използване на 
машините в строителното производство“ (1964 г.); „Сборник от схеми и за-
дачи по обща теория на счетоводната отчетност“ (1965 г.); „Записки по фи-
нансови изчисления“ (1974 г., 1979 г.) и др. 

 
 
доц. д.ик.н. ГЕОРГИ ДЕЧЕВ (1907–1966) 
 
Роден е през 1907 г. в гр. Сухиндол, Великотърновска област. Завършва 

средно образование в Търговската гимназия в гр. Варна, а висше образова-
ние – в Свободния университет за политически и стопански науки в гр. Со-
фия. През периода 1939 г. – 1943 г. е учител в образцовата търговска гимна-
зия в гр. София, а от 1941 г. до 1943 г. е редактор на списанията „Застрахо-
вателен преглед“ и „Счетоводна мисъл“. През 1943 г. започва работа като 
редовен асистент в Държавното висше училище за финансови и админист-
ративни науки, гр. София, където през 1950 г. се хабилитира за доцент. 
През 1949 г. защитава своята дисертация в Париж и получава образовател-
ната и научна степен „доктор на икономическите науки“. 

Основните публикации на доц. Дечев са: „Счетоводство на предприятия-
та със систематични упражнения“ (1946 г.); „Счетоводство на селските пот-
ребителни кооперации“ (1947 г.); „Отчетност на финансовото стопанство и 
обществените организации“ (1949 г.); „Отчетност на народните съвети“ 
(1949 г.); „Задочен курс по търговско счетоводство“ (1955 г.); „Към съкра-
щаване и опростяване на счетоводната отчетност“ (1957 г.); „За по-
решително подобряване на организацията и качеството на първичната от-
четност“ (1958 г.); „Основи на счетоводната отчетност и съдебно-
счетоводните експертизи“ (1960 г., 1965 г., 1966 г.); „Счетоводна отчетност 

и анализ на баланса на социалистическите търговски предприятия“ (1965 г.); 
„Проблеми на планирането и отчитането на разходите за стоковото обръ-
щение“ (1965 г.); „Счетоводство и икономически анализ на външнотърговс-
ката дейност“ (1967 г.) и др. 

Приносите в научното творчество на доц. Дечев са в следните насоки: 
1) Систематизира характерните особености на счетоводната отчетност ка-

то компонент на стопанската отчетност. 
2) Задълбочава изследванията върху въпросите за организацията на счето-

водната отчетност на предприятията. 
3) Изследва въпросите за счетоводния план на предприятията. 
4) Изучава възможностите за типизиране на схемата на счетоводния ба-

ланс. 
5) Прави научна обосновка на правната и организационна характеристика 

на предприятието. 
 
 
доц. СТАНЧО ИВАНОВ (1915–1987) 
 
Роден е на 10 май 1915 г. в с.Божичен, Русенска област. Завършва средно 

образование в Търговската гимназия в гр. Свищов. През 1945 г. завършва 
висше образование в Държавното висше училище за финансови и админис-
тративни науки. Доц. Станчо Иванов е на преподавателска и научна работа 
в катедра „Счетоводна отчетност“ от 1946 г. През 1954 г. става доцент в 
същата катедра. 

Чете лекции по дисциплините: обща теория на счетоводството; счето-
водство на селскостопанските предприятия; счетоводство на строителните 
предприятия и др.  

Във ВИИ „К.Маркс“ е член на Деканата за чуждестранни студенти, ра-
ботил е по съвместителство в Министерство на народната просвета и в ко-
митета за наука, технически прогрес и висше образование. 

Доц. Станчо Иванов е автор на учебници, монографии, студии, научни 
статии и научни доклади. Между тях са: „Амортизацията в стопанските 
предприятия“ (1946 г.); „Консигнационната продажба“, Годишник на 
ДВУФАН (1947 – 1948 г.); „Корективните пера в баланса“, Годишник на 
Държавния университет (1948 – 1949 г.); „Междинни счетоводни отчита-
ния“, Годишник на Държавния университет 1949 – 1950 г.); „Решени задачи 
по счетоводство на всестранните кооперации (1949 г.); „Строително счето-
водство и счетоводство на капиталните вложения“ (1952 г.); „Счетоводство 
на ТКЗС“ (1956 г., 1962 г.); „Счетоводство на строителните предприятия“ 
(1957 г.); „Селскостопанско счетоводство“ (1960 г., 1963 г.); „Проблеми на 
разпределението на косвените разходи при калкулиране себестойността на 
селскостопанската продукция“, Трудове на ВИИ „К.Маркс“ (1965 г.); „Сче-
товодство на социалистическите селскостопански предприятия“ (1966 г., 
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1973 г.); „Първата българска книга по счетоводство“, Трудове на ВИИ 
„К.Маркс“ (1972 г.); „Методология на сводката и периодичните отчети“ 
(1973 г.) и др. 

В научното творчество на доц. Станчо Иванов се открояват разработките 
по проблемите на амортизацията в стопанските предприятия, за коректив-
ните статии в счетоводния баланс, за междинното счетоводно отчитане, по 
въпросите за същността и историческото развитие на счетоводството като 
самостоятелна наука, по проблемите на счетоводната отчетност на дейност-
та на селскостопанските предприятия.  

 
 
доц. ДИМИТЪР КОЛЕВ (1926–1981) 
 

Роден е на 14 октомври 1926 г. в с. Никола Козле-
во, Шуменска област. През 1958 г. завършва ВИИ 
„К.Маркс“, гр. София. През 1959 г. става асистент в 
катедра „Счетоводна отчетност“ на ВИИ, където 
през 1973 г. се хабилитира за доцент.  

Основните публикации на доц. Колев са: „Про-
верка на рентабилността в търговското предприятие“ 
(1960 г.); „Счетоводен баланс на социалистическото 
промишлено предприятие и неговият анализ“ (1962 
г.); „Анализ на финансовата дейност и на финансо-

вото състояние на промишлените предприятия (1962 г.); „Анализ на сто-
панската дейност на социалистическите предприятия“ (1964 г., 1967 г.); 
„Анализ на изпълнението на плана за печалбата от реализация на промиш-
лената продукция“ (1971 г.); „Анализ на стопанската дейност на промишле-
ните предприятия“ (1972 г.); „Печалба и рентабилност на промишлеността в 
НРБ“, (1974 г.); „Методика за анализ на стопанската дейност“ (1980 г.) и др.  

Научните интереси на доц. Колев са в областта на анализа на стопанска-
та дейност. Приносите в неговото научно творчество са в следните направ-
ления: 

1) 1)Прави опит да обоснове двете функции на печалбата – измерителна 
и стимулираща. 

2) Систематизира факторите, които оказват влияние върху динамиката на 
финансовия резултат от продажби на продукцията, на преки и косвени. 

3) Предлага утвърждаването на нормативи за фондоотдаването и фон-
доемкостта като обобщаващи показатели, характеризиращи ефектив-
ността от използването на дълготрайните материални активи. 

4) Развива тезата за обединяване на фондоотдаването и коефициента на 
обръщаемост на оборотните средства в един общ показател – фондо-
отдаване на производствените фондове, т.е. на производствения ка-
питал на предприятието. 

5) Развива тезата за обвързване на рентабилността на база активи с фон-
доотдаването, респ. фондоемкостта. По този начин може да се уста-
новява и оценява влиянието на промените в обръщаемостта на активите 
върху изменението на рентабилността, определена на база активи. 

6) Интерпретира съотношението между „фабрично-заводска цена“  и 
„търговска рентабилност“ като определя критичната точка. 

 
 
доц. д-р РАЙНА НАЧЕВА (1937-2019) 
 

Родена е на 4 август 1937 г. в гр. Бургас. През 
1955 г. завършва Икономическия техникум в гр. 
Габрово, а през 1964 г. – специалност „Счетоводна 
отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“. През 1970 г. защи-
тава дисертация в Ленинград и става кандидат на 
икономическите науки. През същата година е изб-
рана за асистент в катедра „Счетоводна отчетност 
и икономически анализ“ на ВИИ „К.Маркс“, къде-
то през 1972 г. става главен асистент. През 1985 г. 
се хабилитира за доцент. От 1996 г. до 2000 г. е 
икономически директор на УНСС, а от 1995 г. до 

2000 г. е заместник-ръководител на катедра „Счетоводна отчетност и ико-
номически анализ“ на УНСС.  

Води лекции и семинарни занятия по дисциплините: счетоводство; тео-
рия на счетоводството; счетоводство на търговските предприятия; счето-
водство на стопанските предприятия (финансово счетоводство – първа 
част); счетоводство на туристическата фирма.  

Доц. Начева е автор на учебници, монографии, студии, научни статии и 
научни доклади. Между тях са: „Оборотните средства в търговията“ (1975 г.); 
„Към въпроса за същността на категорията „оборотни средства“ (1975 г.); 
„Счетоводна отчетност на търговските организации“, в съавторство (1977 г., 
1978 г., 1980 г., 1984 г.); „Разходите за обръщението в търговията и пробле-
ми на тяхното информационно и контролно обхващане и регулиране от 
подсистемата „Счетоводна отчетност“ (1977 г.); „Основи на счетоводната 
отчетност и анализ на баланса на вътрешно търговските организации“ (1982 г.); 
„Счетоводна отчетност и анализ на баланса на вътрешнотърговските орга-
низации“, в съавторство (1984 г.); „Счетоводство и анализ на баланса на 
търговските организации“ (1988 г., 1989 г.); „Счетоводната отчетност в ус-
ловията на самоуправлението“ (1988 г.); „Счетоводната отчетност в услови-
ята на фирмена организация на икономиката“ (1990 г.); „Отчитане на кон-
сигнационните сделки“ (1994 г.); „Националните счетоводни стандарти – 
пояснения за практическото им прилагане“ (1994 г., 1996 г.); „Още една ме-
тодика за отчитане на продажбите на стоки във фирмените магазини на 
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1973 г.); „Първата българска книга по счетоводство“, Трудове на ВИИ 
„К.Маркс“ (1972 г.); „Методология на сводката и периодичните отчети“ 
(1973 г.) и др. 

В научното творчество на доц. Станчо Иванов се открояват разработките 
по проблемите на амортизацията в стопанските предприятия, за коректив-
ните статии в счетоводния баланс, за междинното счетоводно отчитане, по 
въпросите за същността и историческото развитие на счетоводството като 
самостоятелна наука, по проблемите на счетоводната отчетност на дейност-
та на селскостопанските предприятия.  

 
 
доц. ДИМИТЪР КОЛЕВ (1926–1981) 
 

Роден е на 14 октомври 1926 г. в с. Никола Козле-
во, Шуменска област. През 1958 г. завършва ВИИ 
„К.Маркс“, гр. София. През 1959 г. става асистент в 
катедра „Счетоводна отчетност“ на ВИИ, където 
през 1973 г. се хабилитира за доцент.  

Основните публикации на доц. Колев са: „Про-
верка на рентабилността в търговското предприятие“ 
(1960 г.); „Счетоводен баланс на социалистическото 
промишлено предприятие и неговият анализ“ (1962 
г.); „Анализ на финансовата дейност и на финансо-

вото състояние на промишлените предприятия (1962 г.); „Анализ на сто-
панската дейност на социалистическите предприятия“ (1964 г., 1967 г.); 
„Анализ на изпълнението на плана за печалбата от реализация на промиш-
лената продукция“ (1971 г.); „Анализ на стопанската дейност на промишле-
ните предприятия“ (1972 г.); „Печалба и рентабилност на промишлеността в 
НРБ“, (1974 г.); „Методика за анализ на стопанската дейност“ (1980 г.) и др.  

Научните интереси на доц. Колев са в областта на анализа на стопанска-
та дейност. Приносите в неговото научно творчество са в следните направ-
ления: 

1) 1)Прави опит да обоснове двете функции на печалбата – измерителна 
и стимулираща. 

2) Систематизира факторите, които оказват влияние върху динамиката на 
финансовия резултат от продажби на продукцията, на преки и косвени. 

3) Предлага утвърждаването на нормативи за фондоотдаването и фон-
доемкостта като обобщаващи показатели, характеризиращи ефектив-
ността от използването на дълготрайните материални активи. 

4) Развива тезата за обединяване на фондоотдаването и коефициента на 
обръщаемост на оборотните средства в един общ показател – фондо-
отдаване на производствените фондове, т.е. на производствения ка-
питал на предприятието. 

5) Развива тезата за обвързване на рентабилността на база активи с фон-
доотдаването, респ. фондоемкостта. По този начин може да се уста-
новява и оценява влиянието на промените в обръщаемостта на активите 
върху изменението на рентабилността, определена на база активи. 

6) Интерпретира съотношението между „фабрично-заводска цена“  и 
„търговска рентабилност“ като определя критичната точка. 

 
 
доц. д-р РАЙНА НАЧЕВА (1937-2019) 
 

Родена е на 4 август 1937 г. в гр. Бургас. През 
1955 г. завършва Икономическия техникум в гр. 
Габрово, а през 1964 г. – специалност „Счетоводна 
отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“. През 1970 г. защи-
тава дисертация в Ленинград и става кандидат на 
икономическите науки. През същата година е изб-
рана за асистент в катедра „Счетоводна отчетност 
и икономически анализ“ на ВИИ „К.Маркс“, къде-
то през 1972 г. става главен асистент. През 1985 г. 
се хабилитира за доцент. От 1996 г. до 2000 г. е 
икономически директор на УНСС, а от 1995 г. до 

2000 г. е заместник-ръководител на катедра „Счетоводна отчетност и ико-
номически анализ“ на УНСС.  

Води лекции и семинарни занятия по дисциплините: счетоводство; тео-
рия на счетоводството; счетоводство на търговските предприятия; счето-
водство на стопанските предприятия (финансово счетоводство – първа 
част); счетоводство на туристическата фирма.  

Доц. Начева е автор на учебници, монографии, студии, научни статии и 
научни доклади. Между тях са: „Оборотните средства в търговията“ (1975 г.); 
„Към въпроса за същността на категорията „оборотни средства“ (1975 г.); 
„Счетоводна отчетност на търговските организации“, в съавторство (1977 г., 
1978 г., 1980 г., 1984 г.); „Разходите за обръщението в търговията и пробле-
ми на тяхното информационно и контролно обхващане и регулиране от 
подсистемата „Счетоводна отчетност“ (1977 г.); „Основи на счетоводната 
отчетност и анализ на баланса на вътрешно търговските организации“ (1982 г.); 
„Счетоводна отчетност и анализ на баланса на вътрешнотърговските орга-
низации“, в съавторство (1984 г.); „Счетоводство и анализ на баланса на 
търговските организации“ (1988 г., 1989 г.); „Счетоводната отчетност в ус-
ловията на самоуправлението“ (1988 г.); „Счетоводната отчетност в услови-
ята на фирмена организация на икономиката“ (1990 г.); „Отчитане на кон-
сигнационните сделки“ (1994 г.); „Националните счетоводни стандарти – 
пояснения за практическото им прилагане“ (1994 г., 1996 г.); „Още една ме-
тодика за отчитане на продажбите на стоки във фирмените магазини на 
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предприятието“ (1996 г.); „Оценка на активите и пасивите на предприятие-
то“ (1997 г.); „Оценъчната политика и нейното отражение върху финансо-
вото състояние на предприятието (1997 г.); „Оценяване и преоценяване на 
активите и пасивите на предприятието“ (1999 г.); „Обща теория на счето-
водството“ (2001 г., 2004 г., 2012 г.); „Търговско счетоводство“ (2001 г., 
2007 г., 2012 г.); „Счетоводство на туристическото предприятие“ (2005 г.); 
„Енциклопедия по счетоводство“, в съавторство (2009 г.); „Счетоводство и 
отчетност в туризма“ (2011 г.); „Сборник тестове и задачи по обща теория 
на счетоводството“ (2011 г.) и др.  

Приносите в научното творчество на доц. Начева са в следните насоки: 
1) За решаване на проблемите на счетоводно-информационното осигуря-

ване на управлението на вътрешнотърговската дейност. За първи път в 
българската литература извършва цялостно изследване на информаци-
онните потребности на управлението на търговските организации в 
страната. 

2) За усъвършенстването на счетоводното отчитане на разходите за обръ-
щение на търговското предприятие. Доц. Начева разработва нова но-
менклатура на разходите за обръщение, разграничава разходите за рек-
лама в самостоятелна статия на калкулацията, предлага разходите от 
преоценка на стоки да се обособят в отделна статия на калкулацията, 
научно обосновава необходимостта от създаване на нормативи за разхо-
дите за обръщението, предлага разходите за обръщението на търговски-
те предприятия да се отчитат счетоводно и по икономически процеси. 

3) В теорията на счетоводството и счетоводната практика в условията на 
преход към пазарно стопанство. 

4) За прилагането на националните счетоводни стандарти и проблемите на 
нормативната уредба на счетоводството в България. 

5) По въпросите на прилагането на международните счетоводни стандарти 
в страната. 

 
 
доц. д-р МАРИЯ РУСЧЕВА (1930–1991) 
 
Родена е на 25 март 1930 г. в гр. София. През 1949 г. завършва Първа об-

разцова търговска гимназия в София, а през 1954 г. – специалност „Счето-
водна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 1954 г. е приета за 
редовна аспирантка в катедра „Счетоводна отчетност“ на ВИИ, като през 
1958 г. успешно защитава дисертацията си и става кандидат на икономи-
ческите науки. През 1959 г. е назначена за редовен асистент в катедра „Сче-
товодна отчетност“, през 1963 г. става старши асистент, а през 1969 г. – 
главен асистент. През 1974 г. се хабилитира за доцент. 

Доц. Русчева участва активно в дейността на катедра „Счетоводна от-
четност“ и ВИИ „К.Маркс“. През периода 1966 – 1972 г. е член на Изпълни-

телния комитет на Софийския градски народен съвет, като многократно е 
избирана за градски съветник.  

Води лекции и семинарни занятия по дисциплините: счетоводство на 
вътрешнотърговските предприятия; обща теория на счетоводната отчет-
ност; счетоводство на банките и бюджетните организации; контрол върху 
стопанската и бюджетната дейност; счетоводна отчетност на стопанските 
организации; спецкурс по счетоводна отчетност на търговските организации. 

Доц. Русчева е автор на учебници, монографии, студии, научни статии и 
доклади. Между тях са: „За намаляване разходите за обръщението в дър-
жавната търговия на едро“ (1960 г.); „Предварителен контрол в системата 
на вътрешната търговия“, Трудове на ВИИ (1966 г.); „Счетоводство на со-
циалистическите търговски предприятия“ (1969 г., 1974 г., 1979 г.); „Усъ-
вършенстване на счетоводната информация за фонд „Регулиране на цените“ 
(1972 г.); „Регулиране на цените при управление на стоковите запаси“, Тру-
дове на ВИИ (1973 г.); „Разширяване на информационната функция на сче-
товодната отчетност – условие за ефективно управление на стоковите запа-
си в търговията“ (1977 г.); „Усъвършенстване на първичните документи – 
фактор за по-ефективното управление на стоковите запаси във вътрешната 
търговия“, Трудове на ВИИ (1978 г.); „Счетоводна отчетност на търговски-
те организации“, в съавторство (1979 г.); „Специален курс по проблемите 
на методологията и организацията на социалистическата счетоводна отчет-
ност“, в съавторство (1979 г.); „Нов курс по икономически анализ“ (1979 г.); 
„Проблеми на счетоводната отчетност във вътрешната търговия в условията 
на интелектуализация“ (1982 г.) и др. 

Научните приноси в творчеството на доц. Русчева могат  да се система-
тизират в следните насоки: 
1) По проблемите на методологията и организацията на счетоводната от-

четност. 
2) Предлага нова система от счетоводни сметки за отчитане на стоковите 

запаси в България. 
3) Изяснява същността на разходите за обръщение в търговските предпри-

ятия и предлага система за тяхната научна класификация. . 
4) Предлага методика за установяване влиянието на преките фактори вър-

ху изменението на отделните видове разходи за обръщение на търговс-
ките предприятия. 

5) Предлага методика за анализ на влиянието на промените в разходите за 
обръщение върху формирането и изменението на чистия доход на тър-
говските предприятия. 

6) За решаване на проблемите на анализа и регулирането на икономичес-
ките процеси в системата на вътрешната търговия. 

7) По въпросите на контрола в системата на вътрешната търговия. 
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предприятието“ (1996 г.); „Оценка на активите и пасивите на предприятие-
то“ (1997 г.); „Оценъчната политика и нейното отражение върху финансо-
вото състояние на предприятието (1997 г.); „Оценяване и преоценяване на 
активите и пасивите на предприятието“ (1999 г.); „Обща теория на счето-
водството“ (2001 г., 2004 г., 2012 г.); „Търговско счетоводство“ (2001 г., 
2007 г., 2012 г.); „Счетоводство на туристическото предприятие“ (2005 г.); 
„Енциклопедия по счетоводство“, в съавторство (2009 г.); „Счетоводство и 
отчетност в туризма“ (2011 г.); „Сборник тестове и задачи по обща теория 
на счетоводството“ (2011 г.) и др.  

Приносите в научното творчество на доц. Начева са в следните насоки: 
1) За решаване на проблемите на счетоводно-информационното осигуря-

ване на управлението на вътрешнотърговската дейност. За първи път в 
българската литература извършва цялостно изследване на информаци-
онните потребности на управлението на търговските организации в 
страната. 

2) За усъвършенстването на счетоводното отчитане на разходите за обръ-
щение на търговското предприятие. Доц. Начева разработва нова но-
менклатура на разходите за обръщение, разграничава разходите за рек-
лама в самостоятелна статия на калкулацията, предлага разходите от 
преоценка на стоки да се обособят в отделна статия на калкулацията, 
научно обосновава необходимостта от създаване на нормативи за разхо-
дите за обръщението, предлага разходите за обръщението на търговски-
те предприятия да се отчитат счетоводно и по икономически процеси. 

3) В теорията на счетоводството и счетоводната практика в условията на 
преход към пазарно стопанство. 

4) За прилагането на националните счетоводни стандарти и проблемите на 
нормативната уредба на счетоводството в България. 

5) По въпросите на прилагането на международните счетоводни стандарти 
в страната. 

 
 
доц. д-р МАРИЯ РУСЧЕВА (1930–1991) 
 
Родена е на 25 март 1930 г. в гр. София. През 1949 г. завършва Първа об-

разцова търговска гимназия в София, а през 1954 г. – специалност „Счето-
водна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. През 1954 г. е приета за 
редовна аспирантка в катедра „Счетоводна отчетност“ на ВИИ, като през 
1958 г. успешно защитава дисертацията си и става кандидат на икономи-
ческите науки. През 1959 г. е назначена за редовен асистент в катедра „Сче-
товодна отчетност“, през 1963 г. става старши асистент, а през 1969 г. – 
главен асистент. През 1974 г. се хабилитира за доцент. 

Доц. Русчева участва активно в дейността на катедра „Счетоводна от-
четност“ и ВИИ „К.Маркс“. През периода 1966 – 1972 г. е член на Изпълни-

телния комитет на Софийския градски народен съвет, като многократно е 
избирана за градски съветник.  

Води лекции и семинарни занятия по дисциплините: счетоводство на 
вътрешнотърговските предприятия; обща теория на счетоводната отчет-
ност; счетоводство на банките и бюджетните организации; контрол върху 
стопанската и бюджетната дейност; счетоводна отчетност на стопанските 
организации; спецкурс по счетоводна отчетност на търговските организации. 

Доц. Русчева е автор на учебници, монографии, студии, научни статии и 
доклади. Между тях са: „За намаляване разходите за обръщението в дър-
жавната търговия на едро“ (1960 г.); „Предварителен контрол в системата 
на вътрешната търговия“, Трудове на ВИИ (1966 г.); „Счетоводство на со-
циалистическите търговски предприятия“ (1969 г., 1974 г., 1979 г.); „Усъ-
вършенстване на счетоводната информация за фонд „Регулиране на цените“ 
(1972 г.); „Регулиране на цените при управление на стоковите запаси“, Тру-
дове на ВИИ (1973 г.); „Разширяване на информационната функция на сче-
товодната отчетност – условие за ефективно управление на стоковите запа-
си в търговията“ (1977 г.); „Усъвършенстване на първичните документи – 
фактор за по-ефективното управление на стоковите запаси във вътрешната 
търговия“, Трудове на ВИИ (1978 г.); „Счетоводна отчетност на търговски-
те организации“, в съавторство (1979 г.); „Специален курс по проблемите 
на методологията и организацията на социалистическата счетоводна отчет-
ност“, в съавторство (1979 г.); „Нов курс по икономически анализ“ (1979 г.); 
„Проблеми на счетоводната отчетност във вътрешната търговия в условията 
на интелектуализация“ (1982 г.) и др. 

Научните приноси в творчеството на доц. Русчева могат  да се система-
тизират в следните насоки: 
1) По проблемите на методологията и организацията на счетоводната от-

четност. 
2) Предлага нова система от счетоводни сметки за отчитане на стоковите 

запаси в България. 
3) Изяснява същността на разходите за обръщение в търговските предпри-

ятия и предлага система за тяхната научна класификация. . 
4) Предлага методика за установяване влиянието на преките фактори вър-

ху изменението на отделните видове разходи за обръщение на търговс-
ките предприятия. 

5) Предлага методика за анализ на влиянието на промените в разходите за 
обръщение върху формирането и изменението на чистия доход на тър-
говските предприятия. 

6) За решаване на проблемите на анализа и регулирането на икономичес-
ките процеси в системата на вътрешната търговия. 

7) По въпросите на контрола в системата на вътрешната търговия. 
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доц. ВЕСЕЛИН ТИНЧЕВ (1924 – неизвестно) 
 
Роден е на 26 септември 1924 г. в с. Лютидол. През 1951 г. завършва 

кадрова гимназия, а през 1956 г. завършва висшето си образование във ВИИ 
„К.Маркс“, гр. София – специалности „Финанси и кредит“ и „Застрахова-
телно дело“. През 1963 г. е избран за редовен асистент в катедра „Счето-
водна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“. През 1976 г. се хабилитира за доцент . 

Доцент Тинчев чете лекции и води семинарни занятия по дисциплината 
„Счетоводство на банките и бюджетните учреждения“ пред студентите от 
специалности „Счетоводна отчетност“ и „Финанси и кредит“.  

През м.ноември и декември 1970 г., както и през м.април и май 1971 г. 
специализира в Московския финансов институт. Специализира и в Ленинг-
радската кантора на Госбанк, където участва в научна сесия и изнася лекция 
по проблемите на механизацията и автоматизацията на отчетността в БНБ.  

Научно-изследователската работа на доц. Веселин Тинчев е свързана пре-
димно с проблемите на отчетността в банките и бюджетните предприятия.   

По-важните публикации на доц. Тинчев са: „Кредита и ролята на банки-
те при новата система“, участие в труда „Икономическият механизъм на 
новата система“ (1960 г.); „Сборник от решени и нерешени задачи по сче-
товодство на банките“ (1966 г.); „Счетоводство на банките и бюджетните 
учреждения“ (1973 г.); „Сборник от решени и нерешени задачи по счето-
водство на банките и бюджетните учреждения“ (1976 г.) и др. 

 
гл. ас. КОНСТАНТИН ИЛКОВ 
 
Константин Илков е главен асистент в катедра „Счетоводна отчетност“ 

на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. Научните му интереси са в областта на 
предмета, метода и методиката на анализа на стопанската дейност на пред-
приятията. 

Основните публикации на Константин Илков са: „Анализ на дейността 
на търговските предприятия“ (1964 г.); „Към въпросите на теоретичните 
основи на стопанската сметка „, Трудове на ВИИ (1965 г.); „Вътрешната 
стопанска сметка и аналитичното отчитане на разходите за обръщението“ 
(1965 г.); „Стопанската сметка – роля и значение“ (1967 г.); „Разработка на 
методология за анализ на дейността на предприятията за производство на 
газирани напитки“ (1969 г.) и др. 

 
 
гл. ас. д-р ЛЮБКА КАМБУРОВА (1984–2015) 
 
Родена е през 1984 г. Завършва висшето си образование през 2007 г в 

УНСС – ОКС „Бакалавър“ – специалност „Счетоводство и контрол“, а през 
2008 г. ОКС „Магистър“ – специалност „Счетоводство“. През 2014 г. защи-

тава дисертационен труд на тема: „Съвременни аспекти на счетоводната 
политика на нефинансовите предприятия“ по научната специалност „Сче-
товодна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ и придобива 
образователната и научна степен „доктор“. 

През периода 2006 – 2010 г. работи на трудов договор като счетоводител 
и главен счетоводител в счетоводна къща „Еф Си Ай“ ООД София, а след 
2010 г. на граждански договор. От 2010 г. е помощник одитор на допълни-
телен трудов договор в „Бул одит“ ООД. През 2010 г. е избрана за редовен 
асистент в катедра „Счетоводство и анализ“ на УНСС, където през 2015 г. 
става главен асистент.  

Води упражнения в учебните курсове по дисциплините „Основи на сче-
товодството“, „Финансово счетоводство“, „Корпоративно счетоводство“. 

 
 
гл. ас. ЙОРДАН ПОСТОЛОВ 
 
През периода от 1974 г. до 1984 г. води семинарни занятия по дисциплината 

„Счетоводна отчетност на промишлените организации“, четена пред студенти-
те от специалност „Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. 

Основните публикации на Йордан Постолов са: „Информационно осигу-
ряване на вътрешния финансов контрол“ (1977 г.); „Разширяване на общес-
твения и демократичния характер на вътрешния финансов контрол“ (1978 г.); 
„Предпоставки и насоки за усъвършенстване на методологията на вътреш-
ния финансов контрол“ (1979 г.); „Функции и задачи на счетоводната от-
четност в условията на интелектуализация на управлението“ (1982 г.); „Ин-
тензификацията, обществената собственост и вътрешния финансов конт-
рол“ (1984 г.) и др. 

През 1985 г. Йордан Постолов напуска катедра „Счетоводна отчетност и 
икономически анализ“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. 

 
 
гл. ас. КОНСТАНТИН СТОИЛЧЕВ (1910 – неизвестна) 
 
Роден е на 31 декември 1910 г. Има висше икономическо образование. 

През 1946 г. става хоноруван асистент по финансова математика в катедра 
„Наука за отделното стопанство и стопанска отчетност“, където по-късно е 
избран за редовен асистент. 

Преподава по дисциплините: стопански изчисления и финансови изчис-
ления.   

Основните публикации на Константин Стоилчев са: „Основи на счето-
водството“, в съавторство (1952 г., 1958 г., 1960 г., 1961 г., 1963 г., 1965 г., 
1967 г., 1969 г.); „Стопански изчисления“, в съавторство (1953 г., 1955 г., 
1959 г., 1963 г.); „Счетоводство на транспортното стопанство“, в съавторст-
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доц. ВЕСЕЛИН ТИНЧЕВ (1924 – неизвестно) 
 
Роден е на 26 септември 1924 г. в с. Лютидол. През 1951 г. завършва 

кадрова гимназия, а през 1956 г. завършва висшето си образование във ВИИ 
„К.Маркс“, гр. София – специалности „Финанси и кредит“ и „Застрахова-
телно дело“. През 1963 г. е избран за редовен асистент в катедра „Счето-
водна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“. През 1976 г. се хабилитира за доцент . 

Доцент Тинчев чете лекции и води семинарни занятия по дисциплината 
„Счетоводство на банките и бюджетните учреждения“ пред студентите от 
специалности „Счетоводна отчетност“ и „Финанси и кредит“.  

През м.ноември и декември 1970 г., както и през м.април и май 1971 г. 
специализира в Московския финансов институт. Специализира и в Ленинг-
радската кантора на Госбанк, където участва в научна сесия и изнася лекция 
по проблемите на механизацията и автоматизацията на отчетността в БНБ.  

Научно-изследователската работа на доц. Веселин Тинчев е свързана пре-
димно с проблемите на отчетността в банките и бюджетните предприятия.   

По-важните публикации на доц. Тинчев са: „Кредита и ролята на банки-
те при новата система“, участие в труда „Икономическият механизъм на 
новата система“ (1960 г.); „Сборник от решени и нерешени задачи по сче-
товодство на банките“ (1966 г.); „Счетоводство на банките и бюджетните 
учреждения“ (1973 г.); „Сборник от решени и нерешени задачи по счето-
водство на банките и бюджетните учреждения“ (1976 г.) и др. 

 
гл. ас. КОНСТАНТИН ИЛКОВ 
 
Константин Илков е главен асистент в катедра „Счетоводна отчетност“ 

на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. Научните му интереси са в областта на 
предмета, метода и методиката на анализа на стопанската дейност на пред-
приятията. 

Основните публикации на Константин Илков са: „Анализ на дейността 
на търговските предприятия“ (1964 г.); „Към въпросите на теоретичните 
основи на стопанската сметка „, Трудове на ВИИ (1965 г.); „Вътрешната 
стопанска сметка и аналитичното отчитане на разходите за обръщението“ 
(1965 г.); „Стопанската сметка – роля и значение“ (1967 г.); „Разработка на 
методология за анализ на дейността на предприятията за производство на 
газирани напитки“ (1969 г.) и др. 

 
 
гл. ас. д-р ЛЮБКА КАМБУРОВА (1984–2015) 
 
Родена е през 1984 г. Завършва висшето си образование през 2007 г в 

УНСС – ОКС „Бакалавър“ – специалност „Счетоводство и контрол“, а през 
2008 г. ОКС „Магистър“ – специалност „Счетоводство“. През 2014 г. защи-

тава дисертационен труд на тема: „Съвременни аспекти на счетоводната 
политика на нефинансовите предприятия“ по научната специалност „Сче-
товодна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ и придобива 
образователната и научна степен „доктор“. 

През периода 2006 – 2010 г. работи на трудов договор като счетоводител 
и главен счетоводител в счетоводна къща „Еф Си Ай“ ООД София, а след 
2010 г. на граждански договор. От 2010 г. е помощник одитор на допълни-
телен трудов договор в „Бул одит“ ООД. През 2010 г. е избрана за редовен 
асистент в катедра „Счетоводство и анализ“ на УНСС, където през 2015 г. 
става главен асистент.  

Води упражнения в учебните курсове по дисциплините „Основи на сче-
товодството“, „Финансово счетоводство“, „Корпоративно счетоводство“. 

 
 
гл. ас. ЙОРДАН ПОСТОЛОВ 
 
През периода от 1974 г. до 1984 г. води семинарни занятия по дисциплината 

„Счетоводна отчетност на промишлените организации“, четена пред студенти-
те от специалност „Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. 

Основните публикации на Йордан Постолов са: „Информационно осигу-
ряване на вътрешния финансов контрол“ (1977 г.); „Разширяване на общес-
твения и демократичния характер на вътрешния финансов контрол“ (1978 г.); 
„Предпоставки и насоки за усъвършенстване на методологията на вътреш-
ния финансов контрол“ (1979 г.); „Функции и задачи на счетоводната от-
четност в условията на интелектуализация на управлението“ (1982 г.); „Ин-
тензификацията, обществената собственост и вътрешния финансов конт-
рол“ (1984 г.) и др. 

През 1985 г. Йордан Постолов напуска катедра „Счетоводна отчетност и 
икономически анализ“ на ВИИ „К.Маркс“, гр. София. 

 
 
гл. ас. КОНСТАНТИН СТОИЛЧЕВ (1910 – неизвестна) 
 
Роден е на 31 декември 1910 г. Има висше икономическо образование. 

През 1946 г. става хоноруван асистент по финансова математика в катедра 
„Наука за отделното стопанство и стопанска отчетност“, където по-късно е 
избран за редовен асистент. 

Преподава по дисциплините: стопански изчисления и финансови изчис-
ления.   

Основните публикации на Константин Стоилчев са: „Основи на счето-
водството“, в съавторство (1952 г., 1958 г., 1960 г., 1961 г., 1963 г., 1965 г., 
1967 г., 1969 г.); „Стопански изчисления“, в съавторство (1953 г., 1955 г., 
1959 г., 1963 г.); „Счетоводство на транспортното стопанство“, в съавторст-
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во (1954 г.); „Отчетност и калкулация“, в съавторство (1963 г.); „За подоб-
ряване на отчетността в общественото хранене“ (1960 г.); „Отчетност и кал-
кулация в общественото хранене“ (1963 г.); „Задочен курс по счетоводство 
и плановост“, в съавторство (1954 г.); „Обща теория на счетоводството“, в 
съавторство (1955 г.); „Курс по обща теория на счетоводството“, в съавтор-
ство (1960 г.); „Счетоводна отчетност и анализ в предприятията за общест-
вено хранене“, в съавторство (1962 г.); „Сборник от задачи по търговско 
счетоводство“ (1964 г.); „Счетоводна отчетност и анализ на баланса на со-
циалистическите търговски предприятия“ (1965 г.); „Счетоводна отчетност 
и анализ на баланса на вътрешнотърговските предприятия“ (1969 г.) и др. 

 
 
гл. ас. НАНЮ ЧОЛПАНОВ (1947-2011) 
 

Роден е през 1947 г. в гр. Пловдив. Завършва спе-
циалност „Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“. 
В началото на 1977 г. постъпва на работа като асис-
тент в катедра „Педагогика и нови методи на обуче-
ние“, която през 1984 г. се обединява с катедра „Со-
циология“. През м. ноември 1984 г. Наню Чолпанов 
започва работа в катедра „Счетоводна отчетност и 
икономически анализ“ на ВИИ, където през 1987 г. 
става главен асистент.  

Член е на Съвета на Държавния стенографски институт (ДСИ) към Ми-
нистерство на народната просвета; член на Бюрото на ДСИ (1981 – 1983); 
член на редакционната колегия на сп. „Стенографски преглед“. 

Преподава по дисциплините: стенография; методика на обучението по 
счетоводна отчетност; счетоводна отчетност на промишлените организа-
ции; счетоводна отчетност на стопанските организации; теория на счето-
водството и счетоводство на предприятието; счетоводство. 

Основните публикации на Наню Чолпанов са: „Сборник от задачи по 
счетоводна отчетност, ръководство за решаване на задачи по счетоводство“, 
в съавторство (1986 г.); „Усъвършенстване на счетоводната отчетност в 
малките и средни предприятия – обективна предпоставка за преустройство 
на икономическата им дейност“ (1988 г.); „Сборник от задачи по счетоводс-
тво на стопанското предприятие“, в съавторство (1995 г.) и др. 

 
 
ас. НИКОЛА БАСОВ 
 
Има висше икономическо образование. През 1946 г. е избран за хонору-

ван асистент в катедра „Наука за отделното стопанство“ на Държавното 
висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН) в гр. 

София, където през 1947 г. става редовен асистент в същата катедра.  
Преподава по дисциплините „Финансова математика“ и „Счетоводство“. 
Основната му публикация е учебникът „Основи на счетоводството“, из-

даден последователно през 1952 г., 1961 г. и 1963 г.  
 
 
ас. ГЕОРГИ ДРАГУНЧЕВ 
 
Има висше икономическо образование. През 1952 г. става редовен асис-

тент по счетоводство в катедра „Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“, 
гр. София.   

Преподава по дисциплината „Обща теория на счетоводството“. 
Някои от публикациите на ас.Драгунчев са: „Обща теория на счетоводство-

то“ (1955 г.); „Основи на счетоводството“, в съавторство (1958 г. и 1960 г.) и др. 
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во (1954 г.); „Отчетност и калкулация“, в съавторство (1963 г.); „За подоб-
ряване на отчетността в общественото хранене“ (1960 г.); „Отчетност и кал-
кулация в общественото хранене“ (1963 г.); „Задочен курс по счетоводство 
и плановост“, в съавторство (1954 г.); „Обща теория на счетоводството“, в 
съавторство (1955 г.); „Курс по обща теория на счетоводството“, в съавтор-
ство (1960 г.); „Счетоводна отчетност и анализ в предприятията за общест-
вено хранене“, в съавторство (1962 г.); „Сборник от задачи по търговско 
счетоводство“ (1964 г.); „Счетоводна отчетност и анализ на баланса на со-
циалистическите търговски предприятия“ (1965 г.); „Счетоводна отчетност 
и анализ на баланса на вътрешнотърговските предприятия“ (1969 г.) и др. 

 
 
гл. ас. НАНЮ ЧОЛПАНОВ (1947-2011) 
 

Роден е през 1947 г. в гр. Пловдив. Завършва спе-
циалност „Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“. 
В началото на 1977 г. постъпва на работа като асис-
тент в катедра „Педагогика и нови методи на обуче-
ние“, която през 1984 г. се обединява с катедра „Со-
циология“. През м. ноември 1984 г. Наню Чолпанов 
започва работа в катедра „Счетоводна отчетност и 
икономически анализ“ на ВИИ, където през 1987 г. 
става главен асистент.  

Член е на Съвета на Държавния стенографски институт (ДСИ) към Ми-
нистерство на народната просвета; член на Бюрото на ДСИ (1981 – 1983); 
член на редакционната колегия на сп. „Стенографски преглед“. 

Преподава по дисциплините: стенография; методика на обучението по 
счетоводна отчетност; счетоводна отчетност на промишлените организа-
ции; счетоводна отчетност на стопанските организации; теория на счето-
водството и счетоводство на предприятието; счетоводство. 

Основните публикации на Наню Чолпанов са: „Сборник от задачи по 
счетоводна отчетност, ръководство за решаване на задачи по счетоводство“, 
в съавторство (1986 г.); „Усъвършенстване на счетоводната отчетност в 
малките и средни предприятия – обективна предпоставка за преустройство 
на икономическата им дейност“ (1988 г.); „Сборник от задачи по счетоводс-
тво на стопанското предприятие“, в съавторство (1995 г.) и др. 

 
 
ас. НИКОЛА БАСОВ 
 
Има висше икономическо образование. През 1946 г. е избран за хонору-

ван асистент в катедра „Наука за отделното стопанство“ на Държавното 
висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН) в гр. 

София, където през 1947 г. става редовен асистент в същата катедра.  
Преподава по дисциплините „Финансова математика“ и „Счетоводство“. 
Основната му публикация е учебникът „Основи на счетоводството“, из-

даден последователно през 1952 г., 1961 г. и 1963 г.  
 
 
ас. ГЕОРГИ ДРАГУНЧЕВ 
 
Има висше икономическо образование. През 1952 г. става редовен асис-

тент по счетоводство в катедра „Счетоводна отчетност“ на ВИИ „К.Маркс“, 
гр. София.   

Преподава по дисциплината „Обща теория на счетоводството“. 
Някои от публикациите на ас.Драгунчев са: „Обща теория на счетоводство-

то“ (1955 г.); „Основи на счетоводството“, в съавторство (1958 г. и 1960 г.) и др. 
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