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СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ: ТЕОРЕТИЧНИ 

ОСНОВИ И ПЕРСПЕКТИВИ 
 

 

 

 

 

Юлиян НАРЛЕВ
1 

 
1Икономически университет – Варна 

jnarlev@ue-varna.bg  

 
Резюме. От началото на осемдесетте години на миналия век въпросите за социалните 

предприятия придобиват особена популярност – практико-приложна, както и научна значимост. 

За един кратък период от време, близо половин век, социалните предприятия стават неразделна 

част от образованието и от академичните изследвания; превръщат се във фактори, влияещи 

осезаемо върху социалната и икономическа политика. Формирането и развитието на социалните 

предприятия са следствие на дълбоки социални, демографски, културни, глобални, обществени 

промени – резултат на капитализма и на неговия крайъгълен камък, предприемчивостта. 

Съвременната и иновативна теория по въпроса е естествено продължение на стратегиите за 

промяна на обществата и на света – в глобален аспект, както и отговор на нестопанския, на 

обществения и бизнес сектор – в опит да разрешат актуалните и важни въпроси на времето. 

Поради изложените обстоятелства по-горе, настоящото проучване има за цел да се изследват и 

да се анализират в теоретичен план основите на социалните предприятия, като на тази основа да 

се изведат и систематизират техните съвременни перспективи за развитие. 

 

Ключови думи: социално предприятие, социална иновация, социално предприемачество, 

предприемаческо управление, социален мениджмънт. 

 
1. Въведение 

             От началото на осемдесетте години на миналия век въпросите за социалните 

предприятия придобиват особена популярност, практико-приложна, както и научна значимост. 

За един кратък период от време – близо половин век – социалните предприятия стават 

неразделна част от образованието и от академичните изследвания; превръщат се във фактори, 

влияещи осезаемо върху социалната и икономическа политика. 

             Причините за интереса към темата имат основания да се проучват в широк и в тесен 

аспект. В по-общ план, формирането и развитието на социалните предприятия са следствие на 

дълбоки социални, демографски, културни, глобални, обществени промени - резултат на 

капитализма и на неговия крайъгълен камък, предприемчивостта. В по-тесен аспект, 

нарастващата потребност от проучване на социалните предприятия кореспондират с проблемите 

на заетостта, безработицата, социалните неравенства, недостига на природни ресурси, 

бедността, нарастването към изискванията за здравни услуги и социални грижи, глобалното 

изменение на климата, загубата на цели популации и на отделни биологични видове. Към 

определящите за интереса към темите фактори, биха могли да се добавят и редица съвременни 

mailto:jnarlev@ue-varna.bg
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предизвикателства, като въздействията на глобализацията, влиянието на масовата урбанизация и 

пр. Безспорно, предпоставките са много и различни, взаимосвързани по произход и по 

съдържание. Тяхното изследване и познание е важно, тъй като появата и развитието им поставят 

под съмнение устоите на всяка една социална държава, както и водещите й социални и 

икономически политики.  

             В резултат на установените и други фактори, знанието относно социалните предприятия 

се обогатява и развива. Въпреки това, в научната литература са налице актуални дискусии 

относно тяхната същност и видово многообразие; мащабите и границите на проявленията им; 

критериите за мониторинг и за оценка на техните приноси и др. Научните дебати в посочените и 

в други аспекти имат основания дотолкова, доколкото темата за социалните предприятия е 

иновативна  за социалните науки, в т.ч. и в България.. Успоредно с това, в съвремието ни се 

формират и развиват с бързи темпове нови социални предизвикателства. Свидетели сме на 

растящи неравенства „бедни – богати”, динамични климатични промени, религиозна 

дискриминация, тероризъм и конфликти, които фактори провокират със следващи дискусионни 

въпроси научната и по-прагматично ориентираната, човешка мисъл. 

              Въз основа на направените по-горе констатации, настоящото проучване има за цел да се 

изследват и да се анализират теоретичните основи на социалните предприятия, като на тази 

основа се изведат и систематизират техните съвременни перспективи за развитие.  

 

2. Теоретични основи на социалното предприятие 
              Социалното предприятие се интерпретира по различен начин от различните учени и 

практици. Една част от изследователите анализират приоритетно социалното предприятие в 

сферата на гражданския или неправителствения сектор. Втората група теоретици и практици 

проучват възможностите на публичния (обществен) сектор за създаване на социални блага. 

Третата група изследват социалните предприятия най-вече от позицията на частния бизнес, 

който за изпълнение на своите социални цели не рядко си сътрудничи с други сектори – 

доброволчески, общински и държавен. Последната група учени изследват социалното 

предприятие като широкообхватна, хибридна организационна форма с множество измерения за 

разрешаване на социални и/или икономически проблеми и за катализиране на социални 

трансформации. Безспорно, този широк съдържателен спектър затруднява еднозначните 

тълкувания и интерпретации на самата концепция. 

              Поради гореизложената причина, за разбиране в дълбочина на смисъла и на 

съдържанието на социалното предприятие дискусията в изложението се позовава изначално на 

някои базови дефиниции. В това отношение един от първите изследователи, който проучва 

проявленията на социалното предприятие в реалността е Грегори Дийс. В дефинитивен план 

през 1994 г. той определя: „Социалното предприятие е частно предприятие, посветено на 

разрешаването на социални проблеми. Дейността му се предопределя от недостига на социални 

значими продукти и услуги, които осигуряват социални продукти и услуги в определени 

сектори. Изборът им произтича от оценката за качество на предлаганите от публичните 

институции, социални блага. Социалното предприятие, за разлика от традиционното, преследва 

цели, които не биха могли да бъдат измерени посредством показатели като обем на печалбата, 

размер на пазарния дял или пък подкрепата на избирателите”. (Dees, G. 1994)  

               В изследване на Ан Кларк, социалното предприятие бива определено като: 

„...алтернативен подход на частния сектор, който има за основна цел максимизирането на 

печалбата. Отговорът на социалното предприятие на новите предизвикателства като модерна 

форма на бизнес и на управление се основава на създаване на нови ценности – справедливост, 

демокрация, социална и екологична отговорност, посредством принципите на пазарната 

икономика, където всеки търгува свободно на основата на търсене, предлагане и пазарна 

конкуренция.” (Clarke, А. 2012) Основен елемент в това определение е водещата роля на 

социалните ценности, формирани във времето посредством социално-икономически 

лостове и механизми за създаване на социални блага. 
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             Принципът на разпределение на печалбата е възприет за водещ показател и при 

определението на Питър Бейкър. По мнение на автора: „Социалното предприятие е 

предприемачески бизнес с водещи социални цели. Печалбите от дейността му се реинвестират 

за целите на обществото в много по-голяма степен, отколкото за осигуряването на печалби за 

акционерите и за собствениците” (Baker, P. 2010). Редом с това, Бейкър извежда критерии за 

идентифицирането на успешните социални предприятия в глобален мащаб.  

              Изборът на критерии за идентифициране на успешни социални предприятия е 

също водещ мотив при изследването на новозеландския изследовател Сам Бътерс. Той е на 

мнение, че всяко едно определение ограничава разбирането на концепцията за социалното 

предприятие до точно определени мисловни граници на нейните създатели. Заради това авторът 

прилага друг изследователски подход. Той „извлича” водещи показатели на социалното 

предприятие от многообхватната палитра от определения и проверява впоследствие тяхната 

достоверност в практиката. Самите показатели биват диференцирани в две групи – социални и 

икономически, представени на следващата таблица. 

Таблица 1. 

Показатели на социалното предприятие 

Икономически показатели Социални  показатели 

Социалните предприятие са непосредствено 

въвлечени в производството и/ или предоставянето на 

стоки и услуги в много по-голяма степен, отколкото в 

дейностите по набиране на средства и консултации. 

Социалните предприятия са резултат 

от инициативи на граждани, 

въвличащи хора от обществото или 

групи, които споделят обща цел. 

Следователно, целта определя 

формата на социалното предприятие. 

Социалните предприятия са създадени от доброволци 

и са управлявани от група граждани. В това 

отношение те могат да получават средства и дотации 

от публични институции и от частни предприятия. 

Въпреки това социалните предприятия имат висока 

степен на автономност. 

Вземането на решения се основава на 

принципа: един член – един глас. 

Независимо че собствениците на 

капитал играят важна роля, властта за 

вземане на решения не се основава 

върху собствеността на капитала. 

 

Финансовата жизнеспособност на социалните 

предприятия зависи от усилията на членовете им, 

които имат отговорност за осигуряване на 

необходимите финансови ресурси, за разлика от 

повечето публични институции. В този смисъл 

социалните предприятия генерират значително ниво 

на икономически риск. 

Социалните предприятия предполагат 

участие на тези, които са засегнати от 

дейността им – т. нар. „ползватели” на 

услуги. Следователно, ползвателите са 

представени и участват в 

управлението на социалните дейности. 

В много случаи. една от задачите е да 

се подчертае демократичния характер 

на управлението на предприятието. 

Извършваните социални дейности изискват 

минимален брой наети лица, независимо дали 

съчетават доброволчество или нает персонал. 

Социалните предприятия са 

предприятия, които изключват 

разпределението на печалби,  както и 

такива, на примера на кооперативите, 
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които разпределят печалбите си само в 

ограничена степен. Поради тази 

причина, социалните предприятия 

избягват поведение, което 

максимизира печалбите дотолкова, 

доколкото ограниченото 

разпределение на печалбите е водещ 

принцип на тяхното функциониране. 

 

Източник: Butters, S. Researching Social Enterprise. New Co-operator Journal, Vol. 30, 2009, p. 45. 

 

              По примера на Сам Бътерс непопулярен поход прилага и професор Джим Браун от 

университета Бристол във Великобритания. За дефинирането на социалното предприятие той 

първоначално идентифицира няколко ключови и взаимосвързани елементи, наречени 

„критични инциденти”. Те именно, според автора, предопределят еволюцията в разбирането 

на същността на социалното предприятие. Впоследствие британецът „открива” в научната 

литература онези определения, които са „еталон” на съответния критичен инцидент (Таблица 2). 

 

Таблица 2. 

 „Критични инциденти” и определения на социалното предприятие 

Първи критичен 

инцидент 

Определение на първи 

критичен инцидент 

Създаването на социалното предприятие във 

Великобритания 
Този инцидент води до развитие на социалната 

визия на страната като алтернатива на 

икономическата стратегия. 

 

Социалните предприятия са бизнеси, 

които правят много повече от това да 

правят пари. Те са сърцевината на 

социалната икономика и преследват цели  

– социални и икономически, като 

обучение, личностно развитие, устойчиви 

работни места, създаване на заетост и пр. 

Втори критичен 

Инцидент Разработване на типологии 

на социалното предприятие 

Определят се типове социални предприятия – 

кредитни съюзи, общински социални 

предприятия, кооперативи, дарителски фондове, 

предприятия – посредници на пазара и труда и 

пр. 

Определение на втори 

критичен инцидент 

Социални предприятия са всички видове 

предприятия, които действат в условията 

на пазарна конкурентна среда, преследват 

социални цели и изграждат социален 

капитал чрез социална принадлежност и 

включване на ключови акционери. 

Трети критичен 

инцидент 

Правителствата на държавите обръщат 

внимание на социалното предприятие като 

социална  икономическа концепция за развитие. 

Определение на трети 

критичен инцидент 

Социалното предприятие е обобщаващ 

термин на предприятия и институции, 

които постигат социални цели. Те са 

конкурентоспособни бизнеси за 

задоволяване на социални нужди. 

Източник: Broun, J. Defining Social Enterprise. www.huckfield.defining-social/enter-prise, 

(10.10.2015) 
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            По мнение на изследователя, формирането на социалното предприятие в началото на 

осемдесетте години е факторът, който предопределя изключителния растеж на работническите 

кооперативи във Великобритания, а и по цял свят. Впоследствие политиката е ревизирана, тъй 

като те (кооперативите) стават изключително зависими от държавите във финансово отношение. 

По тази логика опасенията на Сам Бътърс са хронологично обвързани със съвременните 

зависимости на европейските социални предприятия от финансиращите ги институции на 

Европейския съюз. Тази тенденция е особено характерна за предприятията в интегриращите се 

страни – членки на Съюза. 

            Изследванията на Джим Браун свидетелстват за еволюцията на социалното предприятие, 

най-силно изразена във Великобритания. Причината за това е дългата историческа традиция на 

тези предприятия именно там, както и множеството институции в подкрепа на развитието им. 

Една от тях, създадена с държавна помощ през 2000 г. е „Сдружението на социалните 

предприятия във Великобритания”. Десетилетие след своето основаване учредителите на 

сдружението формулират общо шест принципа, изведени от успешните им социални практики и 

синтезирани от Питър Кел. (Таблица 3) 

Tаблица 3.  

Принципи на социалното предприятие 

 

Принцип Характеристика: предписание за действие 

Социална мисия (опазване 

наоколната среда), 

дефинирана в официалните 

документи 

Мисията трябва да формулира социални приоритети 

или такива, свързани с опазване на околната среда. 

Мисията трябва да притежава възможност за гъвкавост 

и предприемаческо развитие, а не да ограничава 

предприемаческите възможности. 

 

Генериране 

на приходи 

посредством 

икономически 

дейности 

Социалните предприятия са вид бизнеси, следователно 

трябва да формират голяма част от доходите си чрез 

икономическа дейност или дейности. 

Новостартиращите бизнеси се нуждаят от 

финансиране, за да се превърнат в източник на 

приходи. Предвид това, в период от две години след 

старта, съвременното, новосъздадено социално 

предприятие трябва да генерира половината от своите 

приходи чрез собствена икономическа дейност. 

 

Реинвестиране 

на печалбата 

Реинвестирането на печалбата е  критична точка на 

отличие на социалното предприятие от стандартния 

бизнес. По-голяма част от печалбата на социалното 

предприятие следва да се реинвестират в последващи 

социални дейности  (или дейности по опазване на 

околната среда). Реинвестирането не е равнозначно на 

създаването на социално благо и в това отношение 

съществуват и други начини за финансиране, които 

социалното предприятие би могло да избере. 

Реинвестирането на печалбата е индикатор за това, че 

предприятието не обслужва интересите на акционери и 

собственици. 
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Независимост 

и автономност 

Социалните предприятия са автономни и  независими 

от държавата. От друга страна, те не са постигнали 

напълно тази независимост – т. е. те са в процес на 

постигане на тази цел. Например, стартиращи 

предприятия в публичния сектор могат да действат 

само в рамките на ограниченията на публичния сектор 

за определен период, докато изграждат собствената си 

визия и устойчивост. 

Контрол 

върху изпълнението 

на социалната мисия и цели 

Собствеността и управлението са значими теми в 

развитието на социалното предприятие и „идеалното” 

социално предприятие трябва да бъде притежавано и 

управлявано в полза на мисията, заради която то  е 

създадено. В случай на социално предприятие с дялово 

участие на акционерите по-голяма част от участието 

трябва да бъде в полза на мисията.  

Прозрачност 

и отчетност 

Социалното предприятие действа в полза на 

обществото, следователно прозрачността и отчетността 

са от изключителна важност за неговото 

функциониране и развитие. Съществуват различни 

начини за защита на социалната мисия. Много важен е 

изборът  на подходяща структура на отчетността: 

контролен борд, директорски борд и др. 

 

Източник: Kell, P. Social Enterprises in UK. Journal of Social Enterprise, Vol. 2, 2015, p. 45. 

            

За разлика от изведените по-горе определения и теоретични схващания, Ларс Хулгерд поставя 

един единствен водещ акцент на социалното предприятие – гражданското общество. Според 

ръководителя на Института за социални иновации в Дания: „Социалното предприятие създава 

социална ценност, която се формира в сътрудничество между хора и институции от гражданското 

общество. Те са ангажирани в създаването на социални нововъдения, които обикновено 

предполагат социална и икономическа дейност” (Hulgάrd, L. 2010). Определението на автора се 

позовава на някои водещи критерии: гражданско общество, социална полезност, икономическа 

дейност и иновации. Характеристиките на тези критерии са: 

 Критерият „гражданско общество” се основава на доказателства на практиките на 

социалното предприятие по света, които на челно място поставят интересите на 

уязвимите общности. Социалното предприятие се представя като процес на 

насърчаване на иновативни дейности в партньорство с различни видове 

неправителствени предприятия, доброволчески сдружения и кооперации. Освен това, 

разбирането на ролята на гражданското общество има за цел, според Ларс Хулгерд, да 

се разграничи по-ясно съдържанието и смисъла на социалното предприятие от 

социалните дейности в публичния и особено в частния сектор.  

 Социалното предприятие създава социална полезност. Тя би могла да бъде 

реализирана в широк смисъл, по примера на глобални социални предприятия, чиито 

цели кореспондират с нарастване на образователните и здравните възможностите на 

населението, осигуряването на храна, питейна вода, обществени грижи, социална 

справедливост и още много други ресурси. От друга гледна точка, социалната 

полезност би могла да се проучва и анализира в по-тесен смисъл, според автора, с 

акцент върху социалните блага на местно, регионално и/или национално ниво.  

 Неразривно свързани със социалната полезност са иновациите. Така например в 

определението се подчертава обстоятелството, че социалното предприятие има за 
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основна цел формулирането на нов, иновативен подход към разрешаване на даден 

социален проблем или проблеми. 

 Дейностите на социалното предприятие имат икономическо въздействие върху 

общностите и/или върху участниците в дейността. Тук икономическият елемент следва 

да се разбира, според датския изследовател, в широк контекст, като се избягва личният 

интерес на акционери или собственици. Икономическият интерес би следвало да е в 

полза на ръководителя на социалното предприятие, но и в подкрепа на 

заинтересованите страни – хора, обществени групи, програми, медии пр., които 

подобряват своя капацитет, достъпа си до услуги, развиват своите интереси, структури 

и общности. 

                 По примера на Ларс Хулгерд, немският изследовател Брудер извежда своя дефиниция 

от позицията на изследователския си обект – нестопанския или гражданския сектор. Според 

автора: „Социалното предприятие е неправителствено предприятие, което съчетава 

посвещението или страстта на социална мисия с иновативността. В този смисъл социалното 

предприятие генерира приходи в подкрепа на неговата социална мисия” (Bruder, О. 2015). В 

допълнение, Брудер установява, че редица предприятия извеждат за изпълнение на своите 

специфични цели собствени дефиниции, пряко обвързани с тяхната специфична мисия – 

например проблеми и перспективи на хора с ниски доходи, хора в неравностойно положение и 

пр. 

               Социалното предприятие, от своето възникване до неговите по-съвременни 

интерпретации, е неделима част от социалната икономика и политика, с дълбоки традиции на 

„стария” континент. Поради това ролята на социалното предприятие е обект на интерес от 

страна на редица институции на Европейския съюз. Така например, дефиницията на 

Европейската комисия надгражда изведените по-горе теоретични схващания, като за разлика 

от тях определя някои нови за разбирането на социалното предприятие характеристики, а 

именно: предприятието като елемент на социалната икономика, както и участието на 

служителите и на заинтересованите страни в изпълнение на неговите приоритети. В резултат 

интересуващата ни категория бива определена като: „Социалното предприятие е оператор в 

социалната икономика, чиято основна цел е постигане на социално въздействие, а не 

реализирането на печалба за своите собственици и акционери. То работи чрез предоставяне на 

стоки и услуги за пазара по предприемачески и иновативен начин и използва печалбата си за 

постигане на социални цели. Социалното предприятие се управлява по прозрачен и отговорен 

начин и включва често участието на служителите и други заинтересовани страни.” (European 

Commission Communication. 2015) 

              В друг документ на Европейската комисия, посветен на социалните и бизнес 

инициативи на държавите-членки, се посочва: „Социалните предприятия са ключова цел, чрез 

която би трябвало да се постигне социална и икономическа трансформация, заложена в целите 

на Стратегия „Европа 2020.”(European Commission. 2013) Причините за това се съдържат в 

основните характеристики на социалните предприятия, характерни за Обединена Европа: 

Социалните предприятия генерират значителен принос за обществото, за околната среда и за 

регионите.  

 Социалните предприятия допринасят за т. нар. „умен” растеж, като реализират 

социални иновации, съответстващи на незадоволените потребности.  

 Социалните предприятия насърчават заетите да учат, да създават и да усъвършенстват 

съществуващите модели на функциониране и на управление. 

 Социалните предприятия на Европа създават устойчив растеж като допринасят за 

подобряване на околната среда в дългосрочен план. 

 Социалните предприятия създават устойчиви работни места на уязвимите групи: 

жените, младежите и възрастните хора. 

                Изследването на Европейската комисия доказва в  емпиричен план, че към 2012 г. 

повече от 11 милиона души – граждани на Европейския съюз, са заети в дейностите на 
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социалните предприятия и иновациите, което представлява около 5% от активното население на 

континента. В детайлен план заетостта обхваща 8,5% от активното население във Финландия; 

7,7% от населението във Великобритания; 6,3% в Германия; 6,0% в Белгия; 5,4% в Италия; 5,1% 

във Франция. Поради гореизложеното и други фактори, се доказва, че социалните предприятия 

от 2005 до 2012 г. се отличават с устойчиво нарастващ темп на  наети и самонаети лица.  

              Последвалото изследване на Европейската комисия е сериозен опит за анализ на 

съществуващите практики в общо двадесет и осем страни-членки, както и в такива, които са в 

процес на присъединяване - Лихтенщайн и Исландия. (European Commission Communication. 

2014)  

             Проучването установява в теоретичен план най-общо три взаимосвързани факта. Първо, 

определенията и дефинициите на социалното предприятие в различните държави на Обединена 

Европа варират в значителна степен. Второ, липсата на утвърдени дефиниции в редица страни, 

сред които е и България. Трето, различията в съдържанието и липсата на дефиниции (първите 

факти) затрудняват в голяма степен сравненията по страни, както и ефективността на 

резултатите. В допълнение на горепосоченото, изследването на Комисията, в синтезиран вид,  

констатира: 

 Налице са редица трудности не само в дефинитивен, но в оперативен план, по-

характерно изразени при новите страни-членки. Според анализите на Комисията в тези 

държави концепцията за социалното предприятие като предприемаческо предприятие 

със социални функции е „новост”. Поради това развитието на социалното предприятие 

в страни като България например е на много ранен етап. Поради това заключенията за 

бъдещето му са нееднозначни и твърде спорни. 

 Социалните и предприемаческите инициативи в новоприсъединилите се държави са 

силно зависими от външни фактори, като например Европейският социален фонд. 

Неговите задачи са свързани с осигуряването на финансиране, консултантска дейност, 

обучение и подготовка при формирането и при развитието на нови социални 

предприятия.  

                 Изследването на Европейската комисия установява липсата на официална дефиниция 

на социално предприятие в България (дефиниция, част от закони, разпоредби, нормативи и пр.). 

Независимо от това, в практически план изследването доказва развитието на тези структури в 

страната ни, главно в резултат на дейността на гражданския или т. нар. нестопански сектор.  

               Посочените констатации по-горе са потвърдени и при изследване на актуалното 

състояние на социалните предприятия в нашата страна въз основа на програмните механизми на 

Европейския съюз и Европейския социален фонд през 2015 г. (Европейски социален фонд. 2016) 

Според резултатите на „Доклад – социални предприятия в България”, поради слабото развитие 

на своя предмет статистиката относно социалните предприятия и социалните иновации в нашата 

страна е недостатъчно проучена. Установява се също така, че обществото ни не създава 

адекватни възможности за социално включване на уязвимите групи, както и слабото 

интегриране на бизнеса със социалните предприятия. 

            

             Заключение 

           В заключение, изведените концепции ориентират в разбирането на социалното 

предприятие. Техният по-внимателен анализ позволява, от друга страна, да се определят някои 

характерни черти на това предприятие, както и да се установят и нови доводи при неговото 

определяне, а именно: 

 Социалното предприятие е специфичен вид предприятие, фокусирано върху 

предоставянето на социални блага или полезности. Особеност от първостепенно значение е 

разбирането за неговата социална, обществена роля. В най-общ план дейностите на социалното 

предприятие допринасят за формирането и за развитието на важни, структуроопределящи 

сектори в даден регион, държава, обединение, като здравеопазване, образование, сигурност и пр. 
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 Социалното предприятие е тясно свързано с иновациите и предприемачеството. 

Това предприятие „открива” социалните потребности и ги удовлетворява по един иновативен 

път. Технологията за реализирането на този процес също е иновативна по съдържание: както 

доказват проучените изследвания, в редица случаи дивидентите за собствениците и акционерите 

не се преразпределят, напротив, те се инвестират в нови предприемачески начинания. Именно 

така социалното предприятие реализира иновации, като същевременно постига социална 

възвръщаемост на вложените ресурси в полза на заинтересованите страни и на обществото като 

цяло. 

 Социалното предприятие има не само социална роля, но и съществена 

икономическа значимост. Според изследване от 2010 г. социалните предприятия в Америка и 

някои европейски държави изпреварват малките и средни предприятия по отношение на 

растежа.  

 Социалното предприятие има важна роля в Европейската стратегия за развитие 

на предприятията до 2020 г. Съобразно тяхната мисия – постигане на социален и обществен 

принос, те следва да изпълняват важни функции за развитие на Европейското икономическо 

пространство: създаване на устойчиви работни места; подпомагане на социалната и работна 

интеграция; подобряване на качеството на социалните и здравни грижи; усъвършенстване на 

образователния процес и други. Социалните предприятия следва да допринасят за интегриращ и 

„умен” растеж на социалния сектор и на обществата, посредством въвеждане на иновативни и 

ефективни начини за намаляване на вредните емисии на парникови вещества в атмосферата; 

ефективно използване на природните ресурси и енергийните източници; фокусирането на 

научните и образователни изследвания върху социалните иновации; използването на последно 

поколение технологии и масови комуникации и т. н. 

 Социалното предприятие като съвременна  научна и академична област се 

развива в целия свят. В подкрепа на това учебни програми на ниво бакалавър, магистър и 

доктор стартират и се реализират успешно в университети във Великобритания, Дания, 

Америка, Канада, Италия, Япония и в други държави. Примерите са: University of East London´s 

(UK); Roskilde University’s (Denmark); Harvard, Duke, Columbia (USA); Oxford Universities (UK) и 

др. Проучването в това направление установи, че част от учебните програми са предназначени 

изцяло за целите на частния бизнес, други са тясно профилирани за усъвършенстване на 

неправителствения сектор, трети са насочени конкретно към преодоляване на проблемите на 

правителствения сектор. 

                 Въпреки изведените по-горе дефиниции, установените характерни черти и нови 

доводи при определяне на същността и съдържанието на социалното предприятие, се открояват 

редица недостатъчно проучени въпроси и актуални дискусии. Дебатите по темата се синтезират 

в голяма степен до два взаимосвързани аспекти: какви видове социални предприятия се създават 

и какви са техните специфични цели. 

               При по-задълбоченото изследване на социалните предприятия е необходим 

комплексен подход. Този подход, освен социалните предприятия, следва да включва още 

приносите на отделните личности, на домакинствата, на групите. Не би следвало да се 

пренебрегва и ролята на регионалните, на националните и на наднационалните институции и на 

техните политики за развитие на приоритетните й области – здравеопазване, сигурност, 

образование, спорт, култура и пр.                       На следващо място, би следвало усилията на 

проучванията да се концентрират както по отношение на социалните, така и повод на бизнес 

предприятията и на техните приноси. Взаимното изучаване на социалните и на традиционните 

предприятия, в перспективата на бъдещи изследвания, би позволило задълбочено проучване и 

анализ на взаимодействията помежду им, с цел развитие на техния организационен и 

управленски потенциал. Интегрирането знание би усъвършенствало и двете основополагащи 

концепции и би довело до развитие и усъвършенстване на техните приноси в полза на хората и 

на обществата. 
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Abstract. Since the 1980s the issues of social enterprises have gained particular popularity, practical 

and applied, as well as scientific significance. For a short period of time - almost half a century - social 

enterprises have become an integral part of education and academic research; they have turned into 

factors affecting noticeably the social and economic policy. The formation and development of social 

enterprises are the consequence of the profound social, demographic, cultural, global and public 

changes - the result of capitalism and its cornerstone, the enterprise. This contemporary and innovative 

theory is a natural extension of the strategies for change in societies and the world - both globally, and 

in response to the non-profit, public and business sectors - in an attempt to solve the topical and 

important issues of the time. 

In view of the circumstances given above, the present study aims to study and analyse - in the 

theoretical plan basis aspects of social enterprises, and on that to draw and systematize their 

perspectives for development. 

 

Key words: social enterprise, social innovation, social entrepreneurship, entrepreneurship 

management, social management. 

 

 

 

 

mailto:jnarlev@ue-varna.bg


ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ „ИКОНОМИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ“, БРОЙ 3, 2017,  
ISSN 2367-7791, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

ELECTRONIC JOURNAL “ECONOMICS AND COMPUTER SCIENCE”, ISSUE 3, 2017,  
ISSN 2367-7791, VARNA, BULGARIA 

 

 

18 

ИСТОРИЧЕСКА  ЕВОЛЮЦИЯ НА СТОПАНСКИТЕ 

РАЗБИРАНИЯ ЗА РИСКА 

Галин МАРКОВ
1
 

1 Икономически Универистет, Варна, България 
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Резюме. Рискът е водеща категория в съвременността. Нейното изследване налага изясняване на 

еволюцията в разбиранията за неговата същност. Статията представя историческата градация на 

разбиранията за същността и характеристиката на риска. Целта на разработката е да изведе 

определение за неговото естество и характерни черти от позициите на икономическата мисъл. 

При провеждане на изследването са използвани методите на анализ и изследване на научна 

литература.  Може да се твърди, че риска е величина отразяваща неопределеността свързана с 

определен факт или обстоятелство от стопански характер.    

 
Kлючови думи: икономическа теория, риск, неопределеност 

 
 

1. Въведение 
Изучаването на едно понятие може да бъде интрепретирано от различни 

гледни точки. Такива могат да бъдат, културни, стопански или исторически аспекти. 

Те представят неговото съдържание и същност по различен начин. Съществува, 

обединяващо звено между всички тях. Това е философската идея за информацията и 

знанията, които то съдържа в себе си. С други думи философията може да се използва, 

като отправна точка при анализа на различни икономически понятия. Така Върбанов 

(Varbanov., 2006) аргументира пет категории икономически знания и определя 

философските проблеми с който те са свързани. Такива са: 

-знания в областта на икономическата история и статистика – философския 

проблем пред тях е описанието на миналото и настоящето; 

-информация в областта на икономическата теория – философски проблеми за 

обяснението на икономическата реалност; 

-информация в областта на икономическата етика – философските проблеми 

за крайната цел на човешките действия; 

-знания в областта на икономическата политика – философските и практико – 

приложните въпроси за решение на социлани и икономически проблеми; 

-знания в областта на икономическите доктрини и анализ – те поставят 

проблема за еволюцията на  икономическата мисъл. 

В настоящето изследване са използвани знания от всички тези области с цел 

да се разкрие историческото развитие в разбирането за риска и неговата същност. 

Нещо повече. Разкриването на еволюцията в разбирането за риска е предпоставка за 

неговото целенасочено и задълбочено изследване. Така историческият подход по 

отношение на икономическите изследвания в областта на риска може да се използва, 
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като инструмент, който характеризира неговата същност, като научна категория. Целта 

на настоящата разработка е да представи дефиниция за риска въз основа на възгледите 

на учени и икономисти оставили трайна следа в историята на икономическата теория. 

Постигането на така поставената цел налага изпълнение на определени задачи. Такива 

са, преглед на концепциите на икономистите класици и неокласици по отношение на 

риска. Изследвани са и идеите за несигурността на Кейнс и неговите последователи. 

Обект на анализ са и възгледите за риска на съвременни учени икономисти от 

различни научни школи. Такива са Нойман и Моргенщерн, Мъртън, Шарп и Канеман.  

 

2. Ричард Кантилон, като основоположник на стопанските 

изследвания на риска  
Eдин от първите икономисти, който разглеждат риска, като изследователска 

категория е шотландския учен и предприемач Ричард Кантилон. В своето 

произведениe „Есе за търговията в общ план“ той въвежда риска в контекста на 

предприемаческата дейност. Връзката между риска и търговската дейност се крие в 

неопределеността на пазарното търсене. Ролята на предприемача тук се състои във 

факта, че той закупува стока по една известна цена с идеята и възможността да я 

реализира на по – висока такава. Изучавайки неговата представа за несигурността 

можем да твърдим, че тя намира израз в неопределеносттта на пазарното търсене.  

Отношението на Ричард Кантилон към риска може да се разгледа и от друга 

гледна точка. В личностен план той е банкер и финансов спекулант. Нещо повече, 

шотландеца е в основата на аферата „Мисисипи“ разиграла се във Франция през 18 

век. В този смисъл попада в категорията на предприемачите които са склонни към 

получаване на риск. 

Идеите на Кантилон за риска могат да бъдат представени и чрез коментари на 

неговите изследователи. Те могат да бъдат систематизирани, чрез следната таблица. 

Таблица 1 

„Идеи за риска на Кантилон според неговите изследователи“ 

№ Автор Възглед 

1. Берг Риска според Кантилон е характерен за фермерите, който са 

предприемачи. Той намира израз в несигурността от настъпване на 

определен факт или събитие с неблагоприятен характер. Измерва 

се, чрез средствата, който  те отделят за покриване на такива 

обстоятелства. 

2. Пичак Представя схващанията на Кантилон за риска, като елемент от 

механизма за вземане на решения в условията на неопределеност. 

3. Браун и 

Торнтън 

Изследват идеите за риска на Кантилон в контекста на 

предприемаческата дейност.   

4. Бердел Твърди, че Кантилон разглежда нисегурността и предприемача, 

като еквивалетни понятия. 

 
Така въз основа на информацията от таблицата можем да изведем следните 

твърдения относно концепцията за риска на Кантилон според неговите изследователи.  

Според Берг (van den Berg, 2014)  развивайки възгледите си за печалбата и 

лихвата Кантилон представя риска, като компонент на дохода на феремера. Така в 
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резултат на своята предприемаческа дейност фермерът разпределя 1/3 от своята 

икономическа изгода по посока на покриване на обстоятелства свързани с нейната 

несигурност. Може да се твърди, че представянето на риска, като елемент на дохода 

насочен към покриване на бъдеща несигурност се доближава до неговите 

осигурителни и инвестиционни насоки.  То разкрива разглеждането на несигурността, 

като нещо негативно. От друга страна застрахователните и финансови насоки на риска 

имат пряко отношение към предприемаческото му проявление. Те обаче не разкриват 

по никакъв начин възможностите за успех или печалба, който категорията съдържа в 

своя смисъл. Именно в тази насока могат да бъдат насочени и критиките по посока на 

разбиранията на Кантилон за риска.   

От друга страна Пичак (Pichak., E., 2009) твърди, че Кантилон представя 

риска, като характерна черта на предприемачеството. Той аргументира тази своя 

позиция с факта, че предприемача е този, който взема решения в условията на 

неопределеност. С други думи риска е елемент от личностния механизъм  по вземане 

на решение. Така учения загатва за психологическите аспекти на несигурноста и 

нейната връзка с личностния механизъм за вземане на решение. Може да се твърди, че 

шотландския учен и предприемач е пионер и в тази насока на изучаване и представяне 

на същността и характерните черти на несигурноста.   

Друг изследовател на живота и делото на Кантилон е Тортон   (Thornton, 

2007). В свое изследване той разглежда особенностите на неговите икономическите 

възгледи в контекста на школата на меркантелистите във Франция през 18 век. В този 

смисъл той застъпва становище, че  шотландския учен обвързва мястото на краля във 

френската стопанска система, като на носител на риск.  Последното произтича от 

факта, че монарха назначава директорите на кралските фирми, който ръководят 

тяхната стопанска дейност и имущество. С други думи Тортон потвърждава основната 

теза на Кантилон за риска. А именно, че той има характер на несигурност, 

произтичаща от предприемаческата дейност на индивида. Тази гледна точка на автора 

е повлияна до голяма степен от неговия житейски  и професионален опит. Въпреки 

това тя не отразява ясно същността и характеристиката на риска, като категория.      

В научен доклад посветен на изследване на предприемаческият феномен 

проведено от Браун и Торнтон  се съдържа кратък коментар относно риска и 

позициите на Кантилон (Brown and Thornton, 2013). Изследвайки възгледите на 

шотландския икономист и предприемач, те достигат до извода, че според него 

съществува знак за равенство между предприемаческата дейност от една страна и 

риска, несигурноста, печалбата и загубата от друга. 

До подобен извод по отношение на схващанията на Кантилон за риска достига 

Бердел (Berdel., 2009). Той твърди, че водещ момент в схващанията на шотландеца за 

риска е предприемача. Нещо повече последния е носител на всички онези факти и 

обстоятелства, който могат да доведат до печалба или загуба за него.  

Така можем да обобщим, че Ричард Кантилон е един от пионерите в 

представянето на риска, като изследователска категория. В своето произведение „Есе 

за търговията в общ план“ той го разглежда като сложна и многостранна категория. 

Риска и предприемачеството са синоними. Несигурността, печалбата или загубата са 

неотменна част от стопанския доход на капиталиста независимо дали го определяме, 

като фермер или търговец. Последния е и основен получател на всички позитиви и 

негативи от неговото приемане. Като икономически агент, който е мост между 
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търсенето и предлагането предприемачът и неговата дейност са изградени изцяло 

върху риска и несигурността. Идеята на шотландкия учен и предприемач за същноста 

на риска може да бъде възприета. Като обект на критика може да се посочи неината 

връзка с пазарните сили. Така идеята за риск придобива едностранчив и тесен 

характер. Неговото проявление извън силите на търсенето и предлагането е водещо в 

същността му. Може да се твърди, че концепцият както от времето в което работи, 

така и от личната му и житейска съдба.   

 
3. Разбирания на Адам Смит за риска    
Проблемите на риска са обект на изследване и от класическата икономическа 

теория. Изследването на разбирането за риска ще започнем с Адам Смит. Аргумент в 

полза на този наш подход е факта, че дори и в наши дни той е считан за един от 

основоположниците на либералната икономическа мисъл. А тя има водеща роля при 

осмислянето и функционирането на най – развитите, съвременни икономики. 

Доказателство за значението на икономическата теория на Адам Смит днес е и едно 

своебразно писмо с автор Дейвид Рубенстейн адресирано към Смит, публикувано през 

2012 година в едно от водещите икономически издания, „Financial Times”. В тази своя 

публикация предприемача търси предполагаем отговор за всички недостатъци на 

съвременните икономики.  

Изучавайки поведението на стопанския индивид Смит създава своя теория за 

разпределението на доходите, печалбата, трудовите възнаграждения и рентата. В този 

смисъл той разглежда три социални категории. Едната е на земевладелците, другата е 

на наемните работници а третата е на капиталистите (Velev Boyan Aleksandrov, 2011). 

Според Кацарски (Katsarski, 2013) последните имат значима функция в обществото. 

Това се дължи на факта, че те натрупват и инвестират капитали. Капиталистите са и 

онзи елемент от обществената верига, който се сблъсква с риска. Те съществуват с 

помоща на печалбата. Тя е основен доход за тях и е възнаграждение за успешната 

инвестиция на вложения от тях капитал. В този смисъл Смит придава на риска 

качеството на социална категория, която позволява движение на индивидите между 

обществените категории. Така риска не е само алтернативата да претърпиш загуба а и 

възможността да спечелиш. Тази позиция на класика на икономическата теория 

подлежи на сериозна критика. Тя може да се аргументира с обстоятелство, че изважда 

риска извън неговия икономически контекст и го представя в много по – широк 

обществен план. 

От друга страна Ди Базио (Basio, 2008)  поставя равенство между „невидимата 

ръка“ и разбирането за риск на Смит. Така според него последната е избора, който 

капиталистите правят по посока на представяне на техния капитал в локация, която би 

им донесла по – висока печалба. С други думи риска е следствие от избора на 

индивидите и има характер, както на възможност за печалба, така и на загуба. 

От втора страна Брейди в няколко свои публикации изучава позициите на 

Смит по отношение на риска и несигурността. Той формулира четири основни 

приноса на автора на „Богатството на народите“ по отношение на риска и 

несигурността (Brady, 2016).  

-случайноститте и риска не могат да бъдат представени, чрез числови 

стойности; 
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-Смит е първия, който достига до извода, че процеса по вземане на решение е 

основан на риска и несигурността но в противовес на техните математически 

експресии; 

-големите случайности носят в себе си потенциал за междудържавен 

конфликт; 

-представя, като основни заплахи за икономическия просперитет на нацията, 

спекуланите на паричните и стоковите пазари. 

Сравнявайки концепциите на Смит, Бертан и Кейнс за несигурността, 

случайностите и риска той достига до следните изводи (Brady, 2009) : 

- Подходът към несигурността и риска при вземане на решение не може да 

бъде изследван само и единствено, чрез количествени методи; 

- Рискът е свързан с благоразумието. Последното от своя страна е ключов 

фактор при вземане на решение. 

Можем да заключим, че Адам Смит е един от първите представители на 

икономическата теория, който изследва риска и несигурността в контекста на 

вземането на решения. В този смисъл той го разглежда, като възможност по посока на 

печалба или загуба. Отричайки математическия подход към измерване на 

вероятностите, поставя риска в основата на процеса по вземане на решение, чрез 

разумен избор и невидимата ръка на пазара. Така до голяма степен разбиранията на 

Смит за риска, като стопанска категория са отражение на неговите лични особенности. 

Нека не забарвяме, че освен  „Богатството на народите“ той  издава и съчинение на 

тема „Теория на нравствените чувства“. Там той анализира етичните норми във 

взаимотношенията между хората. Именно отражение на отношението му към етиката 

намира израз и във връзката, която той прави между благоразумието, като добродетел 

и същността на риска в процеса на вземане на решение.  

 
4.Концепцията за риска на Жан Баптист Сей и Дейвид Рикардо     
Дейвид Рикардо разглежда въпросите за риска в произведението си „За 

принципите на политическата икономия и данъчното облагане“ (David, 1981). Той 

изследва неговата същност в контекста на търговските отношения между отделните 

икономики. В понятието риск той влага, разбирането  за неблагоприятната идея на 

банкрут на търговците при неефективно влагане на техния капитал. 

Друг представител на класическата икономическа мисъл, който   насочва 

своето внимание по посока на риска е Жан Баптист Сей. Той анализира това понятие 

изхождайки от силите на търсенето и предлагането в контекста на формирането на 

предприемаческия доход. За класика икономист, предприемаческата дейност изисква 

определени умения. Те играят ролята на филтър, отсяващ индивидите имащи такова 

занятие. В този смисъл рискът е фактор, който влияе върху броя на онези, желаещи да 

се занимават със съответната дейност (Velev Boyan Aleksandrov, 2011) . Така можем да 

твърдим, че Сей влага в понятието „риск“ неблагоприятната възможност от провал на 

дейността, която един стопански деец упражнява. 

Изучавайки приложението на теориите за риска в различни научни и 

философски аспект (Dochev Docho, 2007) изказва също своя хипотеза за разбирането 

на риска на Сей. Той твърди, че класика свързва несигурността и промяната в 

икономическата теория със спекулация и „нечиста работа“. 
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Френския изследовател Филион разглежда разбиранията на Сей за риска в 

контекста на предприемачеството. Според него икономиста - класик разглежда риска в 

контекста на личностните особености на предприемачите. Те са агенти на промяната и 

получатели на риска. Предприемачите формират своя доход в условията на 

възможност да извлекат доход от продажбата на по – висока цена на преработени 

ресурси. Това ги различава и (Filion, 1997).   

 От друга страна (Dees, 1998) изследвайки социалното предприемачество, 

изказва твърдение, че Жан Баптист Сей разбира риска, като възможност за създаване 

на добавена стойност от предприемачите. 

Така можем да обобщим, че риска при Сей има двузначен характер. От една 

страна той е неблагоприятна възможност от срив или загуба, като следствие на 

взаимодействието на пазарните сили. От друга страна възможността да се реализира 

печалба от предприемача и следователно неговата дейност да му носи достатъчна 

принадена стойност. Изследвайки разбиранията на Сей за риска можем да поставим 

знак за равенство между доброделта „благоразумие“ при Смит и личностното и 

професионално качество на предприемача да умее да възприема бързо и адекватно 

промените на средата в която работи. Така рискът при френският икономист – класик 

е икономическа категория, която има както своите количествени, така и качествени 

аспекти. Този подход към същността на несигурността не е лишен от свойте логични 

основания. Част от тях са свързани с факти и обстоятелства от личната биография на 

Сей. А друга касае особеностите на времето в което живее. Разглеждането на риска в 

хуманитарен и личностен аспект се дължи на обстоятелството, че той самият е 

предприемач и търговец. А също така можем и да отбележим, че той живее и работи в 

във времето на индустриланата революция във Франция.  

Можем да обобщим, че класиците са онези мислители, който за първи път в 

историята на икономическите учения въвеждат риска, като изследователска и 

икономическа категория.  Той е поливалентна величина. Има рационален характер на 

печалба или загуба. А също и нерационално измерение. Последното е характерно за 

разбиранията на Смит и Сей. Така рискът e свързващо звено между доброделта 

благоразумие и процеса по вземане на решение, но и качество, което способства 

успеха на търговеца. 

 

5.Идеите за риска на Алфред Маршал     
 Изучаването на риска в икономическата теория не е подминато и от 

неокласическата школа в икономическата теория. Алфред Маршал, като един от 

нейните най – видни представители засяга въпросите свързани с неговото проявление 

в основният си труд  „Принципите на икономическата теория“.  Своите разбирания за 

риска той излага в глава седма на „Принципите на икономическата теория“. Те са, 

както следва (Marshall Alfred, 1890): 

-  рискът е представен, като общ разход, който предприемача би следвало да 

поеме при организация и осъществяване на дейността си, наред с разноските по 

продажба на своята продукция; 

- несигурността е категория, която  е свързана със загуба. Изказва становище, 

че „изплатените разходи за застрахователни премии е възможно да репарират отчасти 

реализираната вреда“. Въпреки това той твърди, че „никоя застраховка не може да 

повлияе мнозинството от бизнес рискове“. Нещо повече изказва хипотеза, че 
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„определящата част от стопанските рискове са неразривно свързани с цялостната 

дейност на търговската компания. Следователно застархователната компания която ги 

поема би следвало да отговаря за цялостната дейност на застрахования търговец“ По 

този начин Маршал, разширява своето разбиране за икономическата природа на риска. 

Придава му универсален характер, типичен за стопанската дейност. А от друга страна 

поставя акцент върху негативният му характер под формата на загуба. 

-  въвежда риска, като характерна и присъща черта на стопанската дейност. 

- рискът е разгледан в контекста на две понятия от икономическата теория. 

Това са разходите за производство и възпроизводствените разходи. Но изследвайки 

тяхната същност автора не излиза извън вече въприетата от него дефиниция за риска, 

като несигурност или загуба.   

Анализирайки историческите насоки в изучаването на риска (Dochev Docho, 

2007) изказва твърдение, че „за Маршал, рискът е зло произтичащо от 

неопределеността. Рисковата дейност е подобна на играта на лотария или ролетка. Той 

не успява да отдели риска извън концепциите за търсене и предлагане“. 

Така можем да обобщим, че според Маршал, риска значи неблагоприятно 

събитие. То може да приеме формата на разходи за застрахователна премия или загуба 

от погиване на продукция. Маршал въвежда за първи път разбирането относно 

неговата същност в контекста на несигурността в икономическата теория. 

 

6. Идеите за риска на Кейнс     
Изучавайки определението на категорията риск в икономическата теория не 

можем да отминем съдържанието което влага в нея един от най – влиятелните 

икономисти на двадесетото столетие в лицето на Джон Мейнард Кейнс. Според Блауг 

(Blaug., 2005) той е главна фигура в икономическата теория на двадесети век. Нещо 

повече, последния употребява много експресивна метафора с която показава 

значението му в историята на икономическите теории.  За него той е единствения 

учен, икономист, чиито портрет може да бъде поставен в своебразната икономическа 

галерия на славата наред с учени, като Смит, Рикардо и Маршал.   

Изучавайки разбиранията на Кейнс за риска не се открива наличието на 

стройна и добре организирана представа за тази значима икономическа категория. 

Въпреки това можем да се твърди, че в едно от своите ранни произведения той 

разглежда въпроси близки по своята същност до риска. В „Трактат за 

неопределеността“ Кейнс изучава вероятностите, както от математическа, така и от 

философска гледна точка. Според него те са плод на съзнателен и разумен избор. Той е 

и един от начините за формиране на знания. Там той характеризира няколко водещи 

особенности на вероятностите (Basio, 2008). 

1.Различава определеност и неопределеност. Критерият, който ги разделя е 

знанието за избора, който ще бъде направен. Определеност е онова за което имаме 

знания а неопределеност, реципрочното му. 

2.Свързва алгебрично вероятностите и възможностите. 

3.Определя термина „събитие“. То е онова, което е възможно да се случи, но 

се реализира. 

4.Показва връзката, която съществува между избора на две алтенарнативи при 

вземане на решения. 

5.Обосновава т.нар. „вероятностна логика“. 
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От друга страна според проф. Дочев (Dochev Docho, 2007)  при Кейнс липсва 

цялостна концепция за риска, но въпреки това той се опитва да даде насоки в 

развитието на теорията на вероятностите. 

В свое произведение проф.Михайлов (Mihaylov Penyu, 2015) 

характеризирайки творческите търсения на Кейнс, поставяйки акцент върху риска 

свързан с държавната намеса в икономика. Според него държавата, като икономически 

субект би следвало да ограничи неопределеността от риска свързан с развититето на 

икономическите процеси и явления в нея. Така той я поставя в ролята на получател и 

ограничител на риска в икономиката. 

Друг изследовател на творчеството на Кейнс е Рохон (Rochon, 2015). В своя 

блог той твърди, че Кейнс разграничава въпросите на риска от тези на вероятностите. 

Така според него рискът  при Кейнс е факт или обстоятелство с известен резултат, 

докато при вероятностите резултата е неизвестен. 

В своя статия Клайн (Klein., 2011) твърди че разглеждайки инвестициите на 

фондовите пазари Кейнс въвежда словосъчетанието „животински инстинкти“. То 

представлява воля за инвестиране на капитал в условията на неопределеност. 

В  доклад на Марсело (Basili and Zappia, 2009) са аргументирани  значенията 

на разбиранията на Кейнс за риска и несигурността. Авторът изказва становище, че те 

могат да се използват, като основа за разработка за теория в областта на риска и 

несигурността. 

Според Запиа (Zappia and Zappia, 2015) Кейнс отхвърля количествените 

метрики на риска и несигурността, като поставя акцент върху нерационалните. Това са 

пазарните очаквания. 

Така можем да обобщим, че рискът  според Кейнс намира израз във 

вероятностния и нeопределен характер на дадено обстоятелство или факт. Тук трбява 

да подчертаем, че той не изключва негативното разбиране за онова което може да се 

случи. За разлика от класиците и неокласиците, неопределеността според Кейнс има 

съзнателен характер. С други думи тя е плод на разумен избор.  

 

7. Рискът, като концепция в идеите на изследователите в 

икономическата теория през втората половина на 20 век 
Изследователите в областта на икономическата теория през втората половина 

на 20 век не отминават проблемите на риска и веорятностите. Нещо повече тази 

предметна област заема все по – значителна част в техните изследвания. Съществен 

принос в развититето на теорията за риска се съдържа в разработките на Фон Нойман 

и Моргенщерн, Мъртън и Шарп.  

Интерес по отношение определянето на икономическото разбиране за 

същината на риска представляват и изследванията на Джон (Януш) фон Нойман и 

Оскар Моргенщерн. Първият е изследовател, известен със свойте концепции в 

областта на математиката, статистиката и физиката а вторият със силният 

иконометричен уклон на икономическите си изследвания. Колаборацията между тях 

на територията на американския континент води до появата на различни 

матеметически и икономически идеи. Със изключителна популярност се ползват 

„Теорията на игрите“, както и „Теорията за очакваната полезност“. Част от нея е 

„Теоремата за полезността“. Последната съдържа характеристика на риска, като 
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икономическо понятие. Там той се разглежда, като вероятностен изход, който в 

резултат от поведението на вземащият решение се сблъсква с максимизиране на 

очакваната стойност в бъдеще (http://www.econport.org/content/handbook/decisions-

uncertainty/.;, 2016) . 

От друга страна според проф Дочев (Dochev Docho, 2007), Нойман и 

Моргенщерн разработват метод за установяване на числовата полезност в условията 

на риск. Този способ в съзвучие с условията за полезност  на Бернули формира 

фундамента на рационалното поведение при вземането на инвестиционни решения. 

Рискът в теорията на Нойман и Моргенщерн намира израз във вероятност 

моделирана от поведението на субекта, насочена към повишена полезност в бъдеще. С 

други думи риск и неопределеност са сходни величини, които са резултат от 

доброволен избор а не случайно обстоятелство. 

Уилиям Шарп разработва модел за оценка на риска. Същността на този модел 

може да се определи, „като илюстрация на връзката между систематичния риск и 

очакваната възвращаемост за активи, по точно ценни книжа“ 

(http://www.investopedia.com/terms/c/capm.asp, 2016) С други думи тук риска има 

ключова роля. Според проф.Дочев (Dochev Docho, 2007) в основата на разбирането на 

Шарп за риска е неопределеността касаеща получаваната възвращаемост от 

инвестицията в следващ период. 

Съвременен учен икономист, който отделя значима роля на риска в 

изследванията си е и Робърт Мъртън. Според него „риска няма характер на добавка а е 

широка категория която преминава през всичките му възгледи“ (Bernastayn., 2009). 

Неговото разбиране за изучаването понятие не се различава от това на колегите му 

монетаристи. А именно, като възможност за получаване на отрицателна 

възвръщаемост от притежаваните финансови активи. 

Според Хайнаут и Колоуел (Hainaut and Colwell, 2016) в теоретичната 

концепция на Мъртън риска се разглежда, като добавка във възвръщаемостта на 

дългосрочната инвестиция. 

Друг автор изследвал риска, като неотменна част от стопанския живот е 

психологът Даниел Канеман. Той е носител на нобеловата награда за изследванията си 

в областта на психологията. По конкретно Канеман изследва технологията по която 

личността взема решения.  Голяма част от неговите изследвания имат 

интердисциплинарен характер и намират своето приложение и в областта на 

икономиката и финансите. В своето произведение „Мисленето“ той акцентира върху 

приложните насоки на риска. Според него „хората показват тенденция да са несклонни 

към риск в сферата на печалбите и да са търсещи риска в сферата на загубите“ 

(Kaneman, 2012). Тук с цел илюстрация на своята идея за риска провежда анкета 

съвместно с Амос Тверски. Тя e съставена от избор между две възможности. Едната е 

комбинация от 25% вероятност за печалба на 240 долара и 75% възможност за загуба 

на 760 долара. Другата е съответно 25% шанс за печалба на 250 долара и 75% опция за 

загуба на 750 долара. Резултатите са свързани с преобладаващ избор на втория вариант 

от 73% от участниците. Така изхождайки от резултатите от проведеното допитване, 

можем да достигнем до идеята за риска на автора.  А именно според него той е 

възможност да се спечели повече и да се загуби по –малко. Тази позиция на Канеман е 

потвърдена и от проф.Дочев(Dochev Docho, 2007). Той представя възгледите на 
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Канеман и Тверски по сдения начин „хората не толкова отбягват неопределеността, 

колкото отбягват загубите“. 

Можем да обобщим, че учените – икономисти от втората половина на 20 век 

разглеждат риска, като функция на фондовите пазари. Според тях той има характер на 

вероятност, която корелира с възвращаемостта от инвестиция във финансови активи. 

Те са тези изследователи, който за първи път придават на веороятностите измерим 

характер, като ги включват в различни формули и и модели, определящи 

възможността за печалба или загуба. 

 

8. Заключение 
В заключение може да се каже, че теоритичната категория „риск“ преминава, 

като тънка червена линия в историята на икономическите изследвания. При класиците 

тя е неблагоприятна вероятност и препятствие пред навлизането в 

предприемачеството. За неокласиците риска е неблагоприятно събитие свързано и със 

застрахователната дейност. Кейнсианците от своя страна го изследват, като 

неопределеност а  икономистите монетаристи го  разглеждат, като математическа 

величина с вероятностен характер. Тя е  пряко свързана с възвращаемостта на 

направените инвестиции. В този ред на мисли можем да добавим и възгледите на 

икономистите психолози според, който риска има неблагоприятен характер и може да 

обясни състремежа на хората да намалят загубите си. С други думи от гледна точка на 

икономическата теория понятието риск е събитие,  което може да донесе, както 

печалба, така и загуба. В съвременните научни изследвания то бе наложено, като 

алгебрична величина. Този факт разширява значително възможностите за неговото 

изучаване и разглеждането му в математически и иконометрични модели. Тъй като по 

този начин се създават условия за проверката и защита на хипотези касаещи неговото 

проявление и същност. Може да се твърди, че социалното и икономическо развитие 

измества разбирането за риска, като неблагоприятен факт или събитие. Високата 

степен на квалификация на специалистите в областта на икономиката създава условия 

за предовратяване на отрицателните проявления на несигурността. Въпреки това 

остава въможността от употреба на знанията и уменията на икономистите в ущърб на 

обществото. Ето защо настоящето а и бъдещото на изследванията в областта на 

същността риска е свързан с неговите етични насоки. 
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Abstract: Risk is one of the main categories in а modern life. The research of its nature requires study 

of historical background of the category. The article presents dynamic of the understandings for risk in 

the economic theory. The purpose is to define the essence of the risk and its characteristics. Used 

methodology is related with literature review. After the conducted research it can be stated that risk is 

uncertainty сconnected with concrete economic fact.    
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ОТНОСНО РАЗБИРАНИЯТА ЗА РИСКА ВЪВ 

ВОДЕЩИТЕ МОДЕЛИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ 
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Резюме. Статията разглежда концепцията за риска, като основна категория във вътрешния 

контрол. Изясняването на проявлението на неговата същност и характерни черти позволяват 

ефективната му оценка и управление. А те създават условия за реализиране на 

организационната мисия. Представени са разбиранията за риска на Комитета на спонсорските 

организации (COSO),  Асоциацията за одит на системите и контрол (ISACA), Критериите за 

контрол на сертифицираните професионални счетоводители на Канада (CоCo),   Доклада 

Търнбул за вътрешен контрол на Института на удостоените, сертифицирани счетоводители на 

Англия и Уелс и Френската комисия за контрол на финансовите пазари (AMF). Използваната 

методология е свързана с проучване, както на програмни документи на изброените организации, 

така и на публикации на водещи учени свързани с изследваната проблематика. В резултат на 

проведеното проучване може да се обобщи, че разбирането за риск на изброените регулатори се 

свързва с несигурност, която възпрепятства реализацията на мисията на организацията.  

   
Kлючови думи: Риск, Управление и оценка на риска, Вътрешен контрол 

 

1. Въведение 
Несигурността е иманентна черта на съвременното общество. Тя има своето 

характерно проявление и в областта на вътрешния контрол. То намира израз в 

постигане на мисията на организацията по начин, който е в разрез с принципите на 

ефективност, ефикасност и икономичност.  

Актуалността на разглежданата проблематика произтича от множеството 

случаи на явления, като корупция, измами и злоупотреби. Тяхното проявление, както в 

корпоративния, така и в обществения сектор е пречка за социалния просперитет и 

устойчивото развитие.  

Целта на настоящата публикация е да представи същността и особенностите 

на риска от гледна точка на вътрешния контрол. Реализацията на така поставената цел 

би следвало да способства разработката на такива контролни дейности, политики и 

процедури позволяващи достигането на организационните цели.    

Постигането на  поставената цел, налага изпълнението на следните задачи: 

1.Анализ на разбирането за риска в рамката за вътрешен контрол на Комитета 

на спонсорските организации (COSO). 

2.Изучаване на разбирането за риска от гледище на Асоциацията за одит на 

системите и контрол (ISACA). 

mailto:gmarkov@ue-varna.bg
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3.Изследване на същността и характеристиката на риска от позициите на 

Критериите за контрол на сертифицираните професионални счетоводители на Канада 

(CоCo). 

4.Преглед на концепцията за риска от гледище на Доклада Търнбул за 

вътрешен контрол на Института на удостоените, сертифицирани счетоводители на 

Англия и Уелс. 

5.Проучване на идеята за риска на Френската комисия за контрол на 

финансовите пазари (AMF).   

 

 2. Мястото на риска в интегрираната рамка за вътрешен 

контрол на Комитета на спонсорските организации (COSO) 
Водещ модел за вътрешен контрол, който съдържа в своята основа риск е 

„Интегрираната рамка за вътрешен контрол“ на Комитета на спонсорските 

организации (COSO) към комисията Тредеуей. Възникването на комисията за 

разследване на измамно съставяне на финансовите отчети и впоследствие на 

спонсорската организация към нея е предшествано от рязък скок в случаите на измами 

в областта на финансовата отчетност в САЩ. Обръщайки се към историята виждаме, 

че средата на 80 – те години на 20 век са етап от икономическото развитие на САЩ, 

характеризиращ се с обогатяване на публични  компании, чрез фалшифициране на 

информацията за тяхното финансово и имуществено състояние във финансовите им 

отчети. Така се достига до 1985 година, когато няколко частно правни организации се 

обединяват, за да подпомогнат Щатската комисия за борба срещу измамното 

финансово отчитане. Това са Американската счетоводна асоциация (AAA), 

Американския институт на сертифицираните публични счетоводители (AICPA), 

Организацията на финансовите ръководители (FEI), Института на вътрешните одитори 

(The IIA) и Националната Аасоциация на счетоводителите.  Нейните основни 

прерогативи са в областта на неговата идентификация и представяне на препоръки за 

борба срещу тях. Докато Комитета на спонсорските организации към комисията има за 

основен предмет на своята дейност разработването на вътрешни контроли свързани с 

неговата превенция.  Според Ландситъл (Viscelli, Beasley and Hermanson, 2016) 

„Комитета на спонсорските организации и комисията за измамно финансово отчитане 

са две съвсем различни тела.“  В наши дни дейността на COSO e  насочена в две 

направления. 

 Едното е свързано с разработването на всеобхватни рамки за вътрешен 

контрол и превенция на измамите. Комитета е изработил два варианта на 

Интегрираната рамка за вътрешен контрол и три практически ръковдства в областта на 

вътрешния надзор. Това са, „Ръководство за вътрешен контрол над финансовото 

отчитане на Малките и средни предприятия“, което е издадено през 2006 година,  

„Ръководство за представяне на някой насоки касаещи използването на производни 

финансови инструменти”, както и „Насоки за наблюдение на системите за вътрешен 

контрол“ от 2009 година.  

Другото направление в което комитета осъществява своята дейност е 

управлението на риска. В тази насока са разработени модела за всеобхватно 

управление на риска в предприятието  и  практически ръководства за оценка и 

управление на риска в различни предметни области. В това направление са издадени, 
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„Интегрирана рамка за управление на риска в предприятието“ от 2004 година и 

множество разяснителни доклади по посока на нейното практическото приложение.   

Обект на изследване е „Интегрираната рамка за вътрешен контрол“ . Тя е 

създадена през 1992 година. Нейната поява дава израз на изцяло нов подход към 

вътрешния контрол. Отношение, което надгражда идеята за вътрешен надзор отвъд 

прегледа на оборотите по счетоводните сметки и разделението на компетенциите по 

изпълнение и осчетоводяване на една стопанска операция. Нещо повече в пъровобраза 

на модела за вътрешен контрол, създаден от COSO се поставя акцент върху мястото на 

ръководството във вътрешния надзор, както и на ролята на одиторите и одитните 

комитети, риска и контролните дейности в процеса. Припомняйки си създаването на 

рамката за вътрешен контрол през 1992 година,  Ритенберг (Viscelli, Beasley and 

Hermanson, 2016) изказва твърдение, че нейното съставяне не предизвиква онзи ефект, 

който нейните създатели са очаквали. От своя страна Ландситъл (Viscelli, Beasley and 

Hermanson, 2016) изказва своята гордост, но подчертава и съмнението си, че 

заинтересованите лица ще приемат концепцията за вътрешен контрол, създадена от 

комитета. Времето оправдава, както Ритенберг, така и Ландсител. През 2013 година 

рамката е основно променена а нейните принципи са обект на постоянен 

изследователски интерес, както от представителите на бизнеса, така и от научните 

среди.  

Модела за вътрешен контрол представен в „Интегрираната рамка за вътрешен 

контрол“ може да се представи с помоща на следната фигура. 

 

 
   

Фигура № 1 „Модел за вътрешен контрол COSO” 

Източник: Милър., Р., „Съвременен вътрешен одит. Теория и практика“ 

 
Концепцията дава широка дефиниция на вътрешния контрол. Според нея той 

може да се разгледа, като процес извършван от борда на директорите, ръководството и 

персонала, който е насочен по посока на реализация на нейните цели. Акцент при 

неговата дефиниция е поставен върху, целите, процесният му характер, 

обстоятелствата, че се изпълнява от хора и преминава през цялата структура на 

организацията. Неговите цели са представени в три категории. Всяка една от тях се 

осъществява чрез набор от компоненти на вътрешния контрол. Те от своя страна се 

развиват на всички фирмени нива.Като основно негово средство са системите за 
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управление и контрол. Те би следвало да подпомогнат организацията в процеса на 

постигане на нейните цели в динамично развиващата се външна среда. 

 Според експертите от спонсорските организации, тяхна характерна черта би 

следвало да бъде творческият им характер. А той намира израз в необходимостта от 

професионално отсъждане при тяхното построяване и приложение (Coso, 2013).    

Целите на вътрешния контрол са финансово докладване, съответствие и 

операции. 

Финансовото докладване е свързано с вътрешното и външно финансово 

отчитане. То трябва да отговаря на няколко изисквания. Това са, надеждност, 

навременност и прозрачност. Съответствието и спазването на приложимите норми. А 

операциите касаят ефективността, ефикаността и икономичността на 

организационната дейност.  

Компонентите на вътрешния контрол са, контролна среда, оценка на риска, 

контролни дейности, иформация и комуникация, както и операции по мониторинг. 

- контролна среда  -   тя съдържа всички основни средства за осъществяване на 

вътрешния контрол. Тук се отнасят тона на върха, интегритета и етичните ценности на 

ръководство, както и упражняването на властовите компенетнции. 

- оценка на риска – тук е дадено определение за същността на риска. Той е 

представен, като събитие, засягащо фирмените цели. Разгледани са процесите по 

оценка на риска, както и рисковата толерантност.  Оценката на риска е постоянен 

процес. Докато толерантността на организацията по отношение на риска представя 

степента до която несигурността заплашва постигането на фирмените цели. 

- контролни дейности – характеризирани са, като действията на организацията 

по по посока на постигане на поставените цели и намаляване на рисковете.  

- информация и комуникация -  те са източника и инструмента за контролно 

въздействие; 

- дейности по мониторинг – това са оценки насочени по посока на оценка и 

анализ на компонентите на вътрешния контрол. 

Същността и обхватът на понятието „риск“ е изследвано в контекста на 

вътрешния контрол и средствата за неговото осъществяване. Тук се включват 

системите за вътрешен преглед на дейността на организацията, техните цели и 

компоненти, принципите въз основа на които те са построени, както и изискванията за 

тяхната ефективност. Трябва да подчертаем че разбирането за риска в концепцията за 

вътрешен контрол е свързано с идентификацията оценката и анализа на 

възможностите за поява на обстоятелства, който до повлияят върху постигането на 

организационните цели.  

Според Милър (Milar, 2007) в рамката на COSO риска отразява 

неспособността на организацията да постига свойте цели.  А оттук и ролята на 

компонента „Оценка на риска“ има ключово значение. Нещо повече този компонент 

„не е просто един теоритичен процес а е критичен за общия успех на организацията“. 

В този смисъл може да се твърди, че автора разглежда риска, като широка категория, 

присъща за дейността на всяка организация. Това е и недостатък в извеждане на 

идеята за същността на риска. Той се дължи на факта, че всяка една организация има 

специфика в мисията и активностите си. Следователно онова което е риск за една 

компания може да е конкуретно предимство за друга.   
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От друга страна Пикет (Pickett.P et.al, 2010) не разглежда определението за 

риск на комитета, но изказва становище за връзката между отделните компоненти на 

рамката за вътрешен контрол. Според него етапа на оценка на риска възниква 

естествено от необходимостта на хората да упражняват надзор, като се фокусират 

върху приоритетните си рискове. Становището на автора поставя акцент върху 

практико – приложните насоки на риска. Така всяка една надзорна дейност би 

следвало да има за свое логично начало анализ и оценка на несъответсвията и 

слабостите на контролния обект. По този начин се създават възможности за 

коригиращи действия по посока на постигане на поставените цели. А това способства 

и реализацията на мисията на организацията.  

От трета Бричу (Briciu et al., 2014) и колектив изследвайки водещите модели 

за вътрешен контрол изказват становище, че риска и процесите по неговото 

управление имат водеща роля във вътрешния контрол. Така дейностите по тяхното 

упражняване би следвало да бъдат насочени по посока на онези несигурни факти и 

обстоятелства засягащи икономичността, ефикасността и ефективността на дейността 

на организацията. Можем да твърдим, че определението на Бричу отразява конкретно 

същността и характерните особености на риска. Ето защо според нас то може да се 

използва, като водеща дефиниция при характеристика на същността на риска от 

позициите на модела на Комитета на спонсорските организации.   

Изучаването  на риска и неговото място във вътрешния контрол има 

сравнително кратка история. В този смисъл според Хайне и Фрйи (Hayne., C., Free., C., 

2014) институционалните регулатори и тяхната дейност могат да се използват, като 

инструмент, с чиято помощ могат да бъдат въведени някой иновации в изследванията 

във финансовата отчетност и котрол. Немския учен разглежда риска в контекста на 

вътрешния контрол в две насоки. От една страна, като инструмент за оценка на 

публичните компании листвани на фондовата борса. От друга, като средство за научно 

изследване. Така идеята на Хайне и Фрйи (Hayne., C., Free., C., 2014) се доближава до 

тълкуването на Милър (Milar, 2007) относно същността на риска, като комплексна 

изследователска и практико – приложна категория.        

Изследване на въвеждането на допълнителни регулации в областта на 

вътрешния контрол и управлението на риска върху компаниите от Република 

Германия показва интересни резултати. А именно, затягането на регулациите във 

вътрешния надзор и въвеждането на допълнителни регулации в съответната област 

водят до спад в доходността на немските публични компании и търсене на нови 

локации за инвестиции (Nerissa C. Brown., Christiane Pott., 2014). Съществува връзка 

между въпросите за COSO и защитената хипотеза с помоща на цитираното изследване. 

Тя е, че въведените регулации съответсват изцяло на предписанията на комитета 

изложени в актуалната рамка за вътрешен контрол от 2013 година. Предложената 

хипотеза доказва разбирането за риск от страна на Комитета в рамката за вътрешен 

контрол. А именно обстоятелство възпрепятстващо постигане на организационните 

цели. Може да се твърди, че съществува обратно порпорционална връзка между риска 

и доходността на една компания. Това обстоятелство се дължи на факта, че 

постигането на целите и мисията на една организация са бавен и дългосрочен процес, 

свързан със средна и ниска рентабилност. Докато високата доходност е свързана, 

както с големи стойности на рентабилността, така и с дейности заплашващи по един 

или друг начин дейността на компанията но носещи висока доходност.  
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Интерес представлява и възприятието на работниците и служителите към 

компонентите на вътрешния контрол. Тук се включва и тяхното отношение към 

рисковете пред организацията в която те работят. В този смисъл в свое изследване 

Вардаяти (“The implementation of COSO concept in ‘Vroom’ expectancy theory on PT 

UMC Zusuki Jember”o Title’, 2016) защитава хипотеза, че риска в ролята му на елемент 

на вътрешния контрол оказва влияние върху представянето на служителите. В своето 

изследване тя достига до извода, че риска, неговата оценка, информацията и 

комуникацията, както и контролните дейности засягат в най – голяма степен 

служителите от отдел продажби на изследваната компания. 

Можем да обобщим, че според модела  на Комитета на спонсорските 

организации управлението на риска е един от водещите компоненти на вътрешния 

контрол. Той има характер на средство, което способства постигане на неговите цели 

на всички нива в предприятието. Аргумент за това е разбирането на същината на 

понятието. А именно, обстоятелство, което възпрепятства постигането на фирмените 

цели. В този смисъл то е основа и водеща предпоставка за постигане на 

организационните цели и оптимизиране на ефективността и ефикасността на 

надзорните дейности. Изследването на модела за вътрешен контрол на COSO има 

комплексен характер. Това се дължи на разнообразието в стопанските дейности и 

техните особенности извършвани от публичните компании. А оттук и проявата на 

риска и неговата същност има също разнообразен характер. Нещо повече тя се 

утвърждава, като изследователски обект, фактор който има влияние върху 

доходността на капитала на публичните компании или мотиватор за по – добро 

представяне на служителите в една компания. 

 

3. Разбирането за риска от гледище на Асоциацията за одит 

на системите и контрол (ISACA) 
Разбиране по отношение на риска се съдържа и в рамката за управление на 

технологичните процеси известна с названието си CobiT. Идеята за управление и 

контрол върху информационните технологии възниква и се развива успоредно с 

научно техническия прогрес. Така през 1967 година група професионалисти в областта 

на вътрешния одит създават професионална организация. Нейната цел е да служи, като 

средище за взаимна помощ и обмяна на професионални практики в областта на 

контрола върху информационните ресурси и технологии. Първоначално тя се нарича 

Асоциация на одиторите занимаващи се с контрол върху обработката на данни. Седем 

години по – късно към асоциацията е съзададена нестопанска организация за обучение 

и научни изследвания в областта на управленските процеси върху информационните 

технологии. В този смисъл първоначалното название на асоциацията се разминава до 

известна степен с нейните дейности. Поради това, нейните учередители решават да 

променят названието под което тя функционира. Така от 1976 година тя се преименува 

на Асоциация за одит на системите и контрол (ISACA). Днес тя разполага с над 

140 000 члена в повече от 180 страни по света. Основна характеристика на 

организацията е нейния глобален характер. Членовете на организацията заемат 

различни позиции в практиката. Те са, вътрешни одитори, консултанти, специалисти 

по информационна сигурност или учители. Членуващите в асоциацията заемат, 

различни позиции в йерархичните структури на компанйите в който работят. 
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Организацията издава и собствено списание, където публикува резултатите от 

изследванията, който спонсорира.  

Асоциацията е застъпник на професиите свързани с информационните 

технологии и тяхното ръководство, управлението на риска и кибер сигурността. Освен 

в областта на научните изследвания тя е специализирана и в обучението на 

професионалсти изпълняващи дейности по вътрешен контрол, кибер сигурност или 

управление на информационни технологии. За целта нейни експерти издават няколко 

сертификата. Това са, свидетелства за одитор на информационни системи, миниджър 

по кибер сигурност, управление на бизнес информационни системи и в областта на 

риска и управлението на информационни системи.  

Една от основните дейности на асоциацията е съставянето и надграждането на 

концепция за вътрешен контрол върху информационните технологии. Тя е известна с 

названието си Кобит (CobiT). Това е модел, който подпомага организацията ефективно 

да управлява и контролира информацията и технологиите си (Nelson-rowe et al., 2010). 

При характеристиката на модела на Асоциацията сме използвали описанието, което 

Милър му дава в своето иззследване на съвремените насоки на вътрешния одит. 

Същността на модела може да се представи, чрез следната фигура: 

 
Фигура № 2 „Концепция CobiT” 

Източник: Милър., Р., „Съвременен вътрешен одит. Теория и практика“ 

При представянето на същността и характеристиката на модела за контрол на 

информационните технологии можем да приложим същия подход, както при 

интегрираната рамка за вътрешен контрол на Комитета на спонсорските организации.  

А именно тризимерен куб, който представя същността и особенностите на 

концепцията.  

Фронталната част на триизмерния куб са т.нар. „Информационни процеси“. 

Тук се отнасят областите, процесите и дейности в рамките на който се създава и 

обменя информация. Тя обхваща всички процеси и явления протичащи в 

организацията.  

Областите са най – обобщаващата част  модела. Те се разглеждат в няколко 

насоки. Това са, планиране и организация, придобиване и изпълнение, доставка и 

подкрепа и мониторинг. 
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-планиране и организация – съдържа стратегията, която организацията би 

следвало да позволи на информационните ресурси да изпълнят ролята си на средство 

за постигане на нейните цели; 

-придобиване и изпълнение – тук се отнасят всички решения, който трябва да 

бъдат приложени от организацията за функциониране на съществуващите системи; 

-доставка и подкрепа – тук са приложенията и контролите, който подпомагат 

организацията при постигане на нейните цели; 

-мониторинг – наблюдение на останалите елемнти на информационните 

системи. 

Процесите, са „серия от дейности с естествени спирачки“ (Milar, 2007)  

Дейностите са действията, който са необходими, за да бъдат постигнати 

поставените резултати. 

Информационните ресурси са втората част от триизмерния куб, който 

представя модела. Тук се съдържат всички материални и кадрови ресруси, който 

обуславят съществуването и функционирането на организацията. Към 

информационните ресурси могат да се отнесат и ноу – хау и използваните 

производствени технологии.  

Третото измерение на куба са критериите за информация. Те са съставени от 

няколко компонента. Това са, качество, поверителност и осигуреност. 

 Според нас, рамката CobiT, представлява един бъдещ етап в развитието на 

идеите в областта на вътрешния контрол и одит. Това се дължи на факта, че в резултат 

на научно техническия прогрес числото на всички онези явления и процеси, който 

имат своята техническа регулация нараства. Нещо повече днес бизнес 

информационните системи обхващат всички страни от дейността на една организация. 

Така те създават условия за вземане на ефективни, ефикасни и икономични решения 

от страна на ръководството. В този смисъл ценноста на информацията, която те 

създават налага нейното оптимално използване, защита и съхранение. 

 Милър (Milar, 2007) твърди, че рамката на Асоциацията за одит и контрол 

върху информационните системи е насочена към най – ценния актив на една 

компания. А именно информацията за нейната дейност.  Той изказва твърдение, че 

въпреки нейния акцент върху информационните технологии тя има своето значение в 

контекста на оценката на съответсвието на вътрешно контролните системи по Закона 

Сърбанис – Оксли.  В този смисъл тя допълва до голяма степен концепията за 

вътрешен контрол на Комитета на Спонсорските организации. 

От своя страна Пикет (Pickett.P et.al, 2010) изказва твърдение, че рамката има 

характер на инструмент, който е създаден за надзор върху информационните системи, 

благодарение на които протичат всички основни бизнес процеси в една организация. 

Той би следвало да се използва от одиторите и ръководството на организацията. 

В свое изследване Иванов и Бернройдер
 
(Edward W.N. Bernroider, 2011), 

доказват значението на модела за контрол върху информационните технологии Cobit. 

Според тях концепцията е от изключителна важност за всеки специалист в областта на 

пороектното управление. 

От друга страна  Кер и Мърти достигат до интересни изводи изучавайки 

връзката между качеството на информацията във финансовия отчет и процесите на 

модела (Kerra, 2013).   Те изказват хипотеза, че процесите от концепцията  могат да се 
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използват, като инструмент за управление на риска от измамно финасово отчитане с 

помоща на специалистите по информационни технологии.  

Доклад от изследване на концепцията Cobit представят Тътъл и Вандервенде 

(Brad Tuttle, 2007). Според тях процедурите в модела могат да бъдат използвани, като 

фундамент за създаване на обща теория в областта на вътрешния контрол върху 

информационните технологии. 

Бенароч, Чернобай и Голдщайн изследват връзката между качеството на 

информационните системи в публичните компании и отношението на техните 

инвеститори към т.нар. „информационни рискове“ (Benaroch, Chernobai and Goldstein, 

2012). Под понятието информационен риск те представят сривовете в бизнес 

информационните системи на публичните компаний. Според тях, колкото по – голяма 

и стабилна е една компания толкова повече нейната пазарна стойност изпитва 

негативно влияние от т.нар. информационни рискове. 

Разбирането за риск в концепцията за контрол върху информационните 

технологии е представено в самостоятелно ръководство към петата поравка на 

концепцията. То има заглавие „Кобит 5 за риска“. В основата на перцепцията за 

същността на риска е поставен контекста за създаването на стойност във всяка 

организация. Според „Ръководството за прилагане на стандарт ISO 73“
 
на ISACA 

риска се определя, като възможност или обстоятелство, което създава пречка за 

постигане на организационните цели.  

Особенностите Cobit, както и обхвата на концепцията насочена към 

информацията и технологиите за нейната обработка, пренос и съхранение поставят 

ограничения в идеята за същността на риска. Тук са определени единствено 

информационните рискове. Те имат бизнес хракатер и касаят използването, 

притежаването, функционирането и влиянието от възприемането на информационните 

технологии в организацията
 
(Isaca, 2013). Те влиият по посока на постигане на целите 

на бизнес единицата. Информационните рискове са класифицирани в няколко групи. 

Те са такива с положително влияние върху стойността на компанията, рискове 

свързани с доставка на програми или разработка на информационни проекти, 

несигурност свързана с дейности касаещи информационните технологии или услуги в 

областта. Трябва да подчертаем, че концепцията застъпва двойнствено разбиране за 

несигурността.  Така всеки риск с негативно въздействие върху стойността би 

следвало да бъде балансиран с такъв влияещ позитивно. Всяко управленско решение 

би следвало да бъде прилагано в съответствие с този принцип за дуалността.  

Можем да обобщим, че концепцията Кобит представя разновидност на 

вътрешния контрол по отношение на информационните технологии. Така според 

някой автори съществува знак за равенство между „Интегрираната рамка за вътрешен 

контрол“ на COSO и идеята Cobit. Аргумент в полза на това твърдение е факта, че “и 

двете концепции касаят оценката и подобряването на практиките по вътрешен контрол 

в рамките на ръководството на организацията“  (Babb Steven, 2014). Нещо повече 

надзора върху процесите по създаване, пренос и съхранение на информация са нов 

етап от неговото развитие. Това твърдение може да бъде обосновано с факта, че 

контролните дейности са в синхрон с общественото и икономическо развитие.  

Последното се отличава с нарастваща роля и значение на информацията, като ресурс 

за вземане на ефективни, ефикасни и икономични решения. По този начин 

познаването на модела CobIT се превръща в необходима компетенция за 
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специалистите в областта на котрола и прокетното управление. Той е инструмент от 

арсенала на финансовите мениджъри за борба срещу информационните рискове във 

финансовата отчетност. Неговото ефективно приложение корелира пряко със оценката 

за стойността на компанията от нейните инвеститори.  

 

4. Разбирането за риска от позициите на Критериите за 

контрол на сертифицираните професионални счетоводители на 

Канада (CоCo) 
Рамката за оценка на системите за вътрешен контрол на Института на 

удостоените професионални счетоводители на Канада (CPA)  е разработена през 1995 

година.     Според Милър (Milar, 2007) тя е отговор на действията на Американския 

институт на удостоените счетоводители. Те са свързани с въвеждането на рамката за 

вътрешен контрол,  като част от изпита по професионална оценка и сертификация и 

нейното включване в стандартите по  вътрешен одит на САЩ.  

От друга страна Спенсър
 

(Pickett.P et.al, 2010) изказва становище, че 

критериите за контрол на CPA формират рамка за вътрешен надзор, която се отличава 

с динамичност и взаимна връзка на факторите, формиращи я. Той разглежда нейната 

същност, като съвкупност от няколко елемента. Това са, цел, отдаденост, способност и 

мониторинг и изучаване. Връзката и зависимостта между тях може да се представи с  

помоща на следната фигура. 

 

Фигура № 3 „Модела Ко - Ко“ 

Целта отразява насоката на движение. Тя съдържа в себе си мисията, визията 

и стратегията. Тук се отнасят, рисковете и възможностите, политиките и планирането. 

Цел 

Отдаденост 

Способност 

Наблюдение 
и обучение 
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Следователно разбирането за риска в модела е свързано с поставената цел и нейната 

реализация. Същността на риска е изследвана в две насоки.  

- вероятноста от неправилно използване на капацитета на организацията да 

идентифицира и използва възможностите пред който се намира; 

- неуспех от взети решения при липса на информация .   

Милър (Milar, 2007) представя по – разгърнато компонентите на рамката на 

канадския институт на удостоените счетоводители. Неговата гледна точка към модела 

може да се представи с помоща на следната таблица. 

 

Таблица № 1 

„Структура на компонентите на модела Co - Co“     

Цел 

 

 

мисия, визия и стратегия; 

-рискове; 

-политики; 

-планиране; 

-цели и изпълнение и индикатори. 

Отдаденост 

 

-етични ценности и интегритет; 

-политики за човешки ресурси; 

-пълномощия, отговорности отчетност; 

-взаимно доверие. 

Способност 

 

-познание, умение и инструменти; 

-комуникация; 

-координация на информацията; 

-контролни дейности. 

Мониторинг и 

изучаване 

 

-наблюдение на вътрешна и външна среда; 

-изпълнение на мониторинга; 

-предположения, представляващи предизвикателство; 

-преоценяване на информационни нужди; 

-процедури по последващи действия; 

-оценяване на ефективността на контрола. 

адаптирано от Moeller., R., “Sarbanes – Oxley and the new internal auditing rules”, Jhon 

Wiley and sons  

От информацията в таблицата става ясно, че риска и според Милър се 

разглежда, като част от компонента „Цел“ на модела. 

Можем да обобщим, че според Института на удостоените счетоводители на 

Канада  рискът е определен, като първопричина за разработване на модела и негов 

съществен компонент. Той формира елемента „Цел“ на критериите за контрол. 

Неговата същност е определена, като възможност от неизползване на капацитета на 

организацията за достигане на нейните цели и провал във фирмените дейности по 

адаптация към промяната. Така липсва различие в дефиницията на риска спрямо 

Комитета на спонсорските организации. Нещо повече тази концепция за вътрешен 

контрол е създадена за защита на професионалните интереси на специалистите в 

областта на вътрешния контрол в Канада. Това може би е и причината за липсата на 

различия по отношение на разбиранията за несигурността. 
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5. Разбирането за риска от гледище на Доклада Търнбул за 

вътрешен контрол на Института на удостоените, сертифицирани 

счетоводители на Англия и Уелс 
 Въпросите на риска и вътрешния контрол са обект на регулация и от 

ръководство с название  „Вътрешен контрол: ръководство за директори за 

Комбинирания кодекс“. Той е известен също и с названието си „Доклад Търнбул“. 

Интерес представляват двете названия на документа. Те показват категорично 

неговата същност и предназначение. Комбинирания кодекс е водещ компонент на 

корпоративното ръководство. Той е утвърден, като изискване от Лондонската фондова 

борса и представлява съвкупност от принципи на доброто корпоративно ръководство, 

който трябва да бъдат спазвани от публичните компании, който предлагат своя 

капитал на нея.  От друга страна Търнбул е името на ръководителя на работната група, 

която го е съставила. Основен изпълнител на дейностите по неговото съставяне е 

Института на удостоените счетоводители на Англия и Уелс. Документа е съставен 

през 1999 година а няколко години по късно е актуализиран. В първоначалния си 

вариант той съдържа въпроси свързани със създававане на ефективна ситема за 

вътрешен контрол, въпроси свързани с прегледа на ефектността на вътрешния контрол 

и задължения на борда във връзка с вътрешния контрол.  

Обект на изучаване в настоящото изложение е значението на вътрешния 

контрол и риска, изграждането на ефективна система за вътрешен контрол и 

задълженията на борда по отношение на системата за вътрешен контрол. 

Значението на вътрешния контрол и управлението на риска в документ 

(‘Revised guidance for the directors on the combined code’, 2016) е определено в следните 

насоки: 

-играе ключова роля и е в пряка връзка с изпълнението на организационните 

цели; 

-целта на вътрешния контрол е да осигури ефективност и ефикасност на 

дейностите, както и съответствие с приложамата счетоводна и нормативна база; 

-ефективните финансови контроли са неотменна част от вътрешния контрол; 

-добрата система за вътрешен контрол зависи от  ефективната оценка на 

риска. 

По отношение на изграждането на ефективна система за вътрешен контрол в 

документа се съдържат следните регулации: 

-борда на директорите е отговорен за създаването на система за вътрешен 

контрол; 

-при изграждането на такава система Борда би следвало да взе под внимание 

следните фактори, същността и размера на рисоковете стоящи пред компанията, 

възможността за настване на рисковите събития, възможността на организацията да 

минимизира бизнес рисковете си. 

Според Милър (Milar, 2007) съдържанието на доклада на комитета „Търнбул“ 

е в духа на рамката за вътрешен контрол на COSO.  

Според Сипел, Найтингейл
 
(Josh Siepel, 2011) корпоративното ръководство 

във Великобритания и САЩ се различава съществено. На американския континент се 

дава предимство на властта на мениджърите а отвъд Ламанша водещи са акционерите. 

Така може да се твърди, че регулациите в документа с название „Вътрешен контрол: 
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ръководство за директори за Комбинирания кодекс“ утвърждават водещата роля на 

мениджмънта при вземане на решения за оперативната и финансова политика на 

компанията. Организацията на вътрешния контрол е един от нейните водещи елементи 

а разбиранията за риска не се различават от тези отвъд океана. А именно на модела 

COSO. 

От друга страна Абрахам и Шрайфс
 

(Santhosh Abraham, 2014) изучават 

няколко модела за корпоративно ръководство, включително и доклада „Търнбул“. Те 

изказват хипотеза, че мениджъритe показват фиктивно и формално отношение към 

риска и несигурността. 

Eлшадиди и Хюсейн (Tamer Elshandidy, Ian Fraser, 2013) изследват връзката 

между рисковия профил и регулациите за оповестване на рисковите експозиции. Те 

формират хипотеза, че съществува пряка връзка между рисковия профил на фирмата и 

качеството на рисковите оповестявания. 

Така можем да обобщим, че риска според британския доклад за корпоративно 

ръководство е неотменна част от системата за вътрешен контрол на организацията. 

Определението за риск на комитета не се различава от това на комитета на 

спонсорските организации.  А то е факт или обстоятелство, което заплашва 

постигането на фирмените цели. 

Въпросите на риска и неговата същност са засегнати в модела за вътрешен 

контрол на френския регулатор на финансовите пазари, означен с акронима AMF. 

Неговото значение е комисия за финансовите пазари. Тя е създадена през 2003 година 

по силата на Закона за финансовата сигурност. Комисията регулира участниците и 

финнасовите продукти, който се предлагат на френския паричен пазар. Нещо повече 

тя има компетентността да провежда разследвания и налага санкции при неспазване на 

закона. Неговите компетенции са в областта на защита на интересите на 

инвеститорите, осигуряване на инвеститорите на достъп до инвестиционна 

информация, контрол върху спазването на френското законодатество на финансовите 

пазари. Може да се каже, че задачите на регулатора са да регулира, защитава и 

информира.   

 В структурно отношение организацията е съставена от Борд, Изпълнителен 

комитет и Главен секретар. Към регулатора функционират и Консултативна комисия, 

както и както и Научен комитет. 

Борда на комисията е нейното водещо изпълнително тяло. Той е съставен от 

16 члена. Неговите функции се отнасят до приемане на нови регулации, разглеждане 

на различни случай на нарушения и откриване на наказателни производства по повод 

на доказани несъответствия. 

Изпълнителния комитет е съставен от съдии и професионалисти в областта на 

финансовите пазари. Той е водещото звено в обучителните семинари на регулатора. 

Консултативните комисии подпомагат регулатора при осъществяване на 

неговата дейност. Те функционират в следните области, инвестистиции на дребно, 

финансови пазари, клиринг, попечителски фондове и сетълмент, пуравление на активи 

и  институционални инвестиции, оповестявания и копоративни финанси. Те са 

съставени от участници на паричните пазари, представители на професионалните 

асоциации и групи, защитаващи правата на инвеститорите. 

Научния комитет е съставен от учени и практици в областта на финнасовите  

пазари. Той подпомага комисията в нейната дейност и разработва различни 
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изследователски проекти. Резлтатите от неговата работа се представят на ежегодна 

конференция. 

Дейността на комисията за регулиране на финансовите пазари протича в 

няколко насоки. Те са: 

-финансови пазари и инфраструктура; 

-контрол върху компаниите, който реализират своя капитал на финансовите 

пазари; 

-контрол върху финансовите посредници, който предлагат консултации в 

областта на финансовите пазари; 

-надзор върху инвестиционните продукти предлагани на френските 

финансови пазари. 

Съставянето на практически ръководства, който да подпомагат участниците 

на фондовата борса по отношение на качеството на информацията във финансовите им 

отчети е важна част от дейността на френския борсов регулатор. В този смисъл през 

2007 година тя издава примерно ръководство за управление на риска и вътрешния 

контрол в компаниите, който са листвани на пода на френската фондова борса. Тя е 

създададена от работна група под ръководството на Научния комитет на регулатора. 

През 2010  година, в резултат на промените във френското законодателство  рамката е 

актуализирана. По своята същност ръководството цели да подпомогне организациите, 

който го прилагат по посока на постигане на техните цели. Тя има препоръчителен 

характер. Нейното съдържание е насочено към похватите за оценка и управление на 

несигурността и изграждане на една ефективна система за вътрешен контрол. 

Основната цел на ръководството е да осигури сходна методика при създаването на 

докладите за вътрешния контрол и управлението на риска съставяни от одитните 

комитети. 

Препоръчителната рамка за управление на риска и изграждане на системите за 

вътрешен контрол е съставена от четири части. Това са, встъпление, общи принципи за 

управление на риска и вътрешния контрол, въпроси засягащи общите принципи и 

ръководство за вътрешен контрол върху финансовата информация за сътавителите на 

финансови отчети.  

Встъплението разглежда факторите, който са обосновали списването на 

рамката Обърнато е внимание и на нормативната регламентация, която способства 

издаването на такова ръководство. В актуализирания вариант на концепцията са 

посочени ипроменените нормативни актове, както и влиянието на измененията в тях.  

Първата част от съдържанието на концепцията представя общите принципи на 

управлението на риска и вътрешния контрол. Разгледани са ръководните начала в 

управлението на риска и връзката му с вътрешния контрол. Приложен е процесен 

подход при характеристиката на управлението на риска и вътрешния контрол. 

Представени са ключовите участници в дейностите по вътрешен контрол и риск 

мениджмънт. Посочени са ограниченята свързани с тях.  

Третата част от рамката, разглежда въпросите касаещи специфични 

особенности свързани с приложението на общите принципи на управлението на риска 

и вътрешния контрол във фирмената дейност. Такива са организационната рамка на 

вътрешния контрол, оценката и управлението на риска.  

В четвъртата част са посочени някой процедури касаещи счетоводната и 

финансовата информация по примера на съставителите на финансовите отчети. Такива 
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са дейности по мониторинг, наблюдение и съставяне на информацията във 

финансовите отчети.  

Разбирането за същността на риска е представено във втората част от рамката. 

То е разгледано в контекста на общите принципи за управление на риска и вътрешния 

контрол. Може да се каже, че концепцията за риска на френския регулатор е един от 

основните момент в практическото приложение на ръководството. Риска е „заплаха 

или пропусната възможност. Той съдържа, събитие, един или повече източника или 

обстоятелства“ (Nerissa C. Brown., Christiane Pott., 2014). Така можем да твърдим, че 

несигурността според френския регулатор има двойнствен характер. Тя носи, както 

възможност за успех и прираст във фирмената стойност, така и загуба и спад в 

оценката на нейния капитал. В този смисъл има известна разлика в американските и 

френските разбирания за риска. Те са отражения до голяма степен на разликите между 

англосаксонките и европейските контролни системи.  

Според Митчел (Benaroch, Chernobai and Goldstein, 2012) френският регулатор 

оказва силен натиск върху капиталовите дружества, който са листвани на парижката 

фондова борса да разширят оповествянето на рисковите обстоятелства в свойте 

отчети. Тази хипотеза показва основното различие между европейските и англо – 

саксонските правни системи. А именно наличието на силене регулаторен и 

административен натиск при първите за сметка на пазарно въздействие, чрез 

„невидимата ръка“ при вторите. 

 

6. Заключение 
След като разгледахме разбирането за риска в най – разпространените модели 

за вътрешен контрол можем да направим следното обобщение. Риска е онзи фактор, 

който обуславя структурата, съдържанието и предназначението на изследваните 

концепции за вътрешен контрол. Разбирането за риска от финансово – контролна 

гледна точка има дуалистичен характер. Несигурността е факт или обстоятелство, 

което носи възможност за постигане на предварително поставените цели или опция за 

провал при тяхното преследване. Интерес представлява контекста в който различните 

концепции за вътрешен контрол представят риска. Той добавя такива нюанси към 

същността на понятието, който способстват неговото прецизно изследване. Така 

Комитета на спонсорските организации изучава риска в рамките на измамното 

финансово отчитане. А оттук и риска може да се свърже с качеството на 

информацията във финансовия отчет и т. нар. „информационни рискове“. В 

концепцията CobIT риска се изследва в средата на информацията и технологиите по 

нейното създаване, обработване, пренасяне и унищожаване. В този смисъл 

несигурността произтича от процесите по притежаване, работа и съхраняване на 

информация. Канадският модел за вътрешен контрол добавя в възможностите на 

компанията а французите прибавят регулативно въздействие свързано с 

оповестяването на риска. От друга страна англичаните поставят риска, като един от 

водещите прерогативи на корпоратитвното ръководство и компетенция на 

ръководството. Така различията в разбиранията на същността на риска се дължи на 

контекста в който категорията се изучава. Общото между всички тях е свързано с 

факта, че те касаят постигането на организационните цели. Изброените контролни 

модели съдържат надостатък по отношение на разбирането за риска, което е залегнало 

в тях. А именно подценяват ролята на квалификацията на специалистите 
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осъществяващи вътрешен контрол. В този смисъл би следвало професионалните 

организации, който разработват представените концепции за вътрешен контрол, да 

насочат изследванията са за риска по посока на лицата, който го идентифицират, 

оценяват и управляват. 
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Abstract. The article describes risk conception as a leading perception in the field of internal control.  

The clarification of its nature and characteristics allow еeffective risk assessment and management. 

And so they are the most important precondition for achieving of organizational mission. The 

understandings of risk of the COSO, ISACA, Co Co, The Turnbull committee and the AMF are 

reviewed. The used methodology is a literature analysis. After the conducted research we can conclude 

that the risk is an uncertainty which impedes achieving of the organizational mission. 

        
Key words: Risk, Risk assessment, Risk Management, Internal control 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:gmarkov@ue-varna.bg

