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I.  ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА  

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Актуалност на изследването 

Селското стопанство както в миналото, така и в наши дни е нераз-

делна част от нашия живот и основна предпоставка за съществуването, 

оцеляването и развитието на човешкия вид. То обединява два подотра-

съла на съвременната икономика, а именно растениевъдство и животно-

въдство. „Растениевъдното производство е първично – единствено в рас-

тениевъдството се синтезира органична материя, която е основа за изх-

ранването на хората и на селскостопанските животни. Затова на негово-

то развитие с основание се обръща особено голямо внимание.“1 Съглас-

но бюлетин, издаден през декември 2015 г.2 от Министерство на земеде-

лието и храните, за нуждите на селското стопанство в България за 2013 

година са се използвали 46 509 км2 площ при обща такава на държавата 

110 994 км2, т.е. 41,90% от общата територия. Вероятността тези резул-

тати да бъдат потвърдени от предстоящия за публикуване бюлетин за 

2016 г. е много голяма. В Европейския съюз (ЕС) ситуацията е подобна – 

47%3 от площта на Съюза представляват селскостопански земи. Тези по-

казатели дават основание да се твърди, че селското стопанство е важен и 

безспорно e от определящите отрасли в икономиките на страните в ЕС, и 

на България в частност. Това е основателна причина въпросите, свърза-

ни със сектора, да са основните теоретични и практико-приложни проб-

леми пред изследователите. Това ги прави, от една страна, дискусионни, 

                                                
1 Грозев, И.; Пенев, Т., „Организация и интензификация на производството“, София, Партиздат,    
1982 г. 
2 Бюлетин №284 – декември 2015 г. Структура на земеделските стопанства в Република България през 
стопанската 2012/2013 година – окончателни резултати (FSS’2013) (pdf) източник: 
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Agrostatistics/Structure_agricultural_hol
dings/Posts_copy1/Buletini2015.aspx 
3 Виж Информационна бележка на Европейската комисия, Брюксел 26 Юни 2013 г. източник: 
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji
rPOU0M3OAhVJWxQKHZOvB-sQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-
release_MEMO-13-
631_bg.doc&usg=AFQjCNHSiYqT7EtqL9CvXaZq8HiWuBfaMw&bvm=bv.129759880,d.bGg 
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а от друга страна, предизвикателство. Въпросите относно признаването, 

оценяването, отчитането и оповестяването на обектите на счетоводство-

то в селското стопанство са били винаги актуални и недостатъчно разра-

ботени, което определи и определя посоката на авторовите търсения, 

особено що се касае до отчитането и оценката. 

Настоящият труд е актуален по своята същност в резултат на не-

избежната приложимост на оценката както за счетоводни, така и за фи-

нансови цели. Оценката и нейните аспекти са обект на разгорещени дис-

кусии през дългия път на световното икономическо развитие както в 

миналото, така и към момента. Оценката е съпътстващ етап както от 

счетоводното отчитане, така и от представянето и оповестяването, ана-

лизирането и вземането на управленски решения. Безспорно е необхо-

димо правилно и адекватно оценяване на специфичните селскостопанс-

ки обекти, а именно биологични активи (БА) и селскостопанска продук-

ция (СП). За постигането на последното следва да бъде възприета и при-

лагана последователна и обективна счетоводна политика относно мето-

дите и моделите за оценка. Подходящото и добре/функционално органи-

зирано текущо счетоводно отчитане е предпоставка за създаването на 

информационни масиви както за протеклите стопански процеси с акти-

вите, така и за приложената оценка. Посредством организацията на сче-

товодното отчитане е уместно да бъдат създадени предпоставки за на-

деждно изчисляване на себестойността на добитата СП и създадените 

БА. 

2. Цел и задачи на изследването 

Целта на настоящия труд е изследване на съществуващите теоре-

тико-нормативни модели за отчитане и оценка на БА и СП, тяхната 

практическа приложимост и дефиниране на предложения за подобряване 

на проблемните области в тази сфера. 
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 В основата на емпиричната база на дисертационния труд стоят ре-

зултатите от проведено авторово изследване сред селскостопанските 

производители и публичната информация в Търговския регистър пос-

редством годишните финансови отчети (ГФО) относно финансовото им 

състояние за периода 2012 – 2016 г. 

Описаният инструментариум е приложен при решаването на след-

ните задачи: 

 Да се дефинират и откроят особеностите на биологичните 

активи и селскостопанската продукция и изискванията за тяхното приз-

наване, както и присъщите им рискове, което оказва водещо влияние 

върху модела на тяхното счетоводно отчитане; 

 Да се дискутират, анализират и тестват за теоретическа при-

ложимост на методите за оценка както методите за калкулиране на се-

бестойността на селскостопанската продукция и биологичните активи, 

така и моделът на справедливата стойност и породените трудности при 

прилагането им в селското стопанство. В контекста на горното да се изс-

ледва ефектът от прилагането на разнородни теоретико-методологични 

модели за текущо отчитане на възникналите оценъчни разлики (ОР) при 

първоначално признаване и оценяване на специфичните отчетни обекти 

в селското стопанство; 

 Да се изследва практическата приложимост на справедлива-

та стойност и себестойността в селското стопанство чрез сравнителен 

анализ посредством открояване на положителни и отрицателни страни, 

проучване и съпоставка на български и чуждестранни изследвания в об-

ластта, емпирично изследване на практическата приложимост на двата 

конкурентни модела посредством изследване на качеството и достовер-

ността на информацията в ГФО на селектирана извадка от селскостопан-

ски производители и тяхното мнение и становище. 
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3. Предмет и обект на изследването 

Обект на настоящето изследване е отчитането и оценяването на 

биологичните активи и селскостопанската продукция. 

 Предмет на изследването са практическата приложимост на рег-

ламентираните отчетни и оценъчни подходи, свързани със счетоводното 

отчитане и представяне на биологичните активи и селскостопанската 

продукция в селектирана извадка от български предприятия. 

4. Методология на изследването 

За постигане на поставената цел в основата на дисертационния 

труд се използва следният изследователски инструментариум: системен 

подход, сравнителен анализ, статистически методи за анализ, диалекти-

чески метод, общологически метод, емпирични методи, проучване на 

научна литература (българска и чуждестранна) и нормативна уредба. 

5. Ограничения на изследването 

Дисертационният труд е разработен при следните ограничения: 

 Използвани са нормативна база, литературни източници, ин-

тернет адреси, актуални и налични към октомври 2017 г.; 

 Отчитането и оценяването на БА и СП е базирано на постанов-

ките на МСС и НСС; 

 Изследването обхваща биологичните активи и селскостопанс-

ката продукция и не се занимава детайлно с текущо счетоводство на из-

следвания предмет. 

Основен кръг на предприятия, обекти на изследването, са онези, 

осъществяващи растениевъдна и/или животновъдна икономическа дей-

ност. Емпиричното изследване е проведено при следните ограничения: 

 По отношение на териториален обхват изследваните едини-

ци осъществяват селскостопанската си дейност в областите 

Велико Търново и Бургас; 
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 Предприятията са избрани на случаен принцип и при изрич-

но тяхно съгласие; 

 Респондентите са предприятия, осъществяващи контролира-

на биологична трансформация с цел възпроизводство на би-

ологични активи и производство на селскостопанска про-

дукция; 

 В настоящия труд не се разглеждат случаи и дейности с из-

ползване на животни за развлекателни цели и съпътстващата 

им биологична трансформация. 

 Изследването обхваща финансовите отчети на анализираните 

предприятия за периода 2012 – 2016 г., което позволява да се разкрият 

ключови моменти по отношение на качеството на оповестената финан-

сово-счетоводна информация, изпълнение за приложимост на предписа-

ната отчетна форма от МСС и НСС, връзката финансов резултат – дос-

тъп до помощи за сектора; 

 Изследването няма за цел да обхване всички аспекти на отчита-

не и представяне на БА и СП, анализират се най-разпространените прак-

тики. 

6. Изследователски хипотези 

В хода на изследването са формулирани следните хипотези: 

 1. При признаване на биологичните активи и селскостопанската 

продукция съществуват редица рискове, касаещи оценката и очакваната 

икономическа изгода, които ако не се вземат предвид, биха довели до 

неадекватен подход на счетоводно отчитане, представяне и оповестяване 

на БА и СП; 

 2. Изборът на един или друг метод за оценка на биологичните ак-

тиви и селскостопанската продукция силно влияе на създаваната финан-

сово-счетоводна информация, на анализа и на управленските решения; 
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3. Оценъчните разлики при прилагане модела на справедливата 

стойност предизвикват затруднения при установяване на данъчния фи-

нансов резултат, липсата на ефективност на получените финансово-

счетоводни показатели, както и извършване на икономически неоправ-

дани разходи за изследваните български предприятия. 

4. Моделът на справедливата стойност предизвиква редица труд-

ности при оценката и оповестяването на БА и СП в ГФО, поради което 

не е предпочитан и желан от селскостопанските производители. За нуж-

дите на вътрешните потребители не генерира достатъчно качествена и 

стойностна информация. 

7. Апробация 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред Научно 

жури от катедра „Информатика и икономика“ при Варненски свободен 

университет „Черноризец Храбър“. 

Части от дисертационния труд са обсъждани на научнопрактичес-

ки конференции и са публикувани в специализирани научни издания. 
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II.  ОБЕМ, СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд съдържа 247 страници, от които 210 стра-

ници основен текст и 37 страници приложения. Включва 28 фигури и 20 

таблици в три глави и 16 приложения. Библиографията обхваща 113 заг-

лавия, от които 81 на български език, 18 чуждестранни – 2 на руски език, 

16 на латиница, 14 нормативни акта. 

Изследването се състои от увод, три глави, заключение, списък на 

използваната литература, азбучник на използваните съкращения и при-

ложения. Структурата на дисертационния труд се определя от предмета, 

обекта и изследователските цели и отразява подхода, възприет от автора 

към темата за изпълнение на поставените изследователски задачи. 
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Структурата на дисертационния труд включва: 

Азбучник на използваните съкращения 

Увод 

Глава първа 

СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА БИОЛОГИЧНИТЕ АКТИВИ 

И НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ И ВЛИЯНИЕТО 

ИМ ВЪРХУ ПРОЦЕСА НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ 

1.1. Особености и присъщи специфични рискове на биологични-

те активи и селскостопанската продукция при тяхното 

разпознаване/определяне и отчитане. 

1.2. Проблемни моменти при дефиниране обхвата на понятията 

„селскостопанска продукция“ и „биологичен актив“. 

1.3. Изисквания за признаване на биологичните активи и селс-

костопанската продукция съгласно НСС и МСС/МСФО 

Глава втора 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И ПОДХОДИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА 

БИОЛОГИЧНИТЕ АКТИВИ И СЕЛСКОСТОПАНСКАТА 

ПРОДУКЦИЯ 

2.1. Приложими методи за оценка на биологичните активи и 

селскостопанската продукция в селското стопанство. 

2.2. Проблеми на отчитане и калкулиране на селскостопанска-

та продукция и биологичните активи. 

2.3. Проблеми при определяне на справедливата стойност при 

първоначална и последваща оценка на селскостопанската 

продукция и биологичните активи. 
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Глава трета 

ПРИЛОЖИМОСТ НА СПРАВЕДЛИВАТА СТОЙНОСТ И НА 

СЕБЕСТОЙНОСТТА В СЕКТОР „СЕЛСКО СТОПАНСТВО“ 

3.1. Сравнителен анализ на положителните и отрицателните 

страни на справедливата стойност и себестойност като 

методи на оценка, приложими в сектор „Селско стопанст-

во“. 

3.2. Проучвания в областта на селското стопанство и връзката 

им с изследвания проблем. 

3.3. Анализ на резултатите от проведено емпирично изследване в 

сектор „Селско стопанство“ относно приложимостта на 

нормативно-регламентираните методи за първоначална и 

последваща оценка на биологичните активи и селскостопанс-

ката продукция. 

Заключение 

Литература 

Приложения 
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III.  КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Увод 

В уводната част на дисертационния труд е обоснована актуал-

ността на избраната тема. Представени са целите, задачите, обектът и 

предметът на изследването и научният апарат, посредством които ще се 

постигне доказване или отхвърляне на дефинираните изследователски 

тези и хипотези. Накрая са представени обхватът и ограничителните ус-

ловия на изследването, както и използваната методология. 

 

Г л а в а   п ъ р в а 

СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА БИОЛОГИЧНИТЕ АКТИВИ 

И НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ И ВЛИЯНИЕТО 

ИМ ВЪРХУ ПРОЦЕСА НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ 

В глава първа е извършен обзор на действащата специфична нор-

мативна уредба и в частност счетоводен стандарт 41 – Селско стопанст-

во (СС 41) и международен счетоводен стандарт 41 – Земеделие 

(МСС 41). Успоредно с това е направена съпоставка на използвания по-

нятиен апарат от двата счетоводни стандарта, в резултат на което по ло-

гически път са изведени възникналите противоречия и трудности, каса-

ещи идентифицирането, разграничаването на биологичните активи, сел-

скостопанската продукция и други различия. Извършена е класификация 

на специфичните рискове, присъщи за отчетните обекти в селското сто-

панство, като броя на описаните в научната литература е доразширен. 

Разгледани са специфичните изисквания за признаване на БА и СП. 

Параграф І „Особености и присъщи специфични рискове на био-

логичните активи и селскостопанската продукция при тяхното разпоз-

наване/определяне и отчитане“ 
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В контекста на ботаническата и зоологическа специфика на отчет-

ните обекти от растениевъдството и животновъдството и технологията 

за тяхното отглеждане/добиване са анализирани и обобщени разработе-

ните към момента специфични рискове. Разгледани са в допълнение 

подходи за диверсификация на риска в селското стопанство както на 

местни, така и на чуждестранни автори4. Разгледана е още и неопределе-

ността, като тъждествено равна на риска и като вероятност на неизвест-

ността, т.е. риск, който не може да се предвиди, оцени, но е неизбежно 

поет. 

Параграф ІІ „Проблемни моменти при дефиниране обхвата на 

понятията „селскостопанска продукция“ и „биологичен актив“ 

Извършен е анализ на дефинирания понятиен апарат от приложи-

мите счетоводни бази, както и мнения на други учени/изследователи, 

работещи в областта. Следващият тест, представен по-долу в табличен 

вид, илюстрира противоречията между обхвата на двете основополага-

щи понятия, дефиниращи предмета на стандартите. 

Таблица 1. Сравнителна характеристика за принадлежността на отчетните обекти 

Отчетен 
обект 

Въпрос Отговор Принадлежност към понятие 

П
ри

пл
од

 

Живо животно или растение е? Да Биологичен актив 
Очаква ли се икономическа 
изгода от управлението му? 

Да 
Биологичен актив; 
Селскостопанска продукция 

Първоначално придобит поле-
зен продукт ли е от биологичен 
актив? 

Да 
Селскостопанска продукция 

Може ли да се идентифицира 
като отделен актив в момента 
на отделянето му от биологич-
ния актив? 

Да 

Селскостопанска продукция 

Зъ
рн

о 

Живо животно или растение е? Да Биологичен актив 
Очаква ли се икономическа 
изгода от управлението му? 

Да 
Биологичен актив; 
Селскостопанска продукция 

Първоначално придобит поле-
зен продукт ли е от биологичен 
актив? 

Да 
Селскостопанска продукция 

Може ли да се идентифицира 
като отделен актив в момента 

Да 
Селскостопанска продукция 

                                                
4 Ridge, P. and other „Improved Management of Climate Risk”, „The Land and Water Recources Research 
and Development Corporation”, Canberra, Australia, 1996, www.aufarmsys.com 
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Отчетен 
обект 

Въпрос Отговор Принадлежност към понятие 

на отделянето му от биологич-
ния актив? 

П
ос

ев
и 

с 
по

лс
ки

 к
ул

ту
ри

 
Живо животно или растение е? Да Биологичен актив 
Очаква ли се икономическа 
изгода от управлението му? 

Да 
Биологичен актив; 
Селскостопанска продукция 

Първоначално придобит поле-
зен продукт ли е от биологичен 
актив? 

Не 
Биологичен актив; 

Може ли да се идентифицира 
като отделен актив в момента 
на отделянето му от биологич-
ния актив? 

За разгледания отчетен обект ясен отговор 
на този въпрос не може да се даде поради 
факта, че възникването на отделен актив е в 
резултат на естественото биологично разви-
тие на растението, или този процес в счето-
водната литература е дефиниран като биоло-
гична трансформация.  

Резултатите от извършения тест се обобщават по следния начин: 

Таблица 2. Резултати от теста 

 Брой отговори „Да“ за 

Биологичен актив 

Брой отговори „Да“ за Сел-

скостопанска продукция 

Приплод 2 3 

Зърно 2 3 

Посеви с полски култури 3 1 

 

 
Графика 1. Проведен тест за принадлежност 

В подкрепа на авторовата теза в дисертационния труд са предста-

вени изследванията, вижданията и твърденията на автори като Рупска, 

Т.5, Герганов, Г.6, Koshland Jr., Daniel E.7, Панчева, Ст.8. Публикуваните 

                                                

5 Рупска, Т., „Краткотрайните биологични активи като обект на счетоводното отразяване“, научни 
трудове на УНСС, 1/2009, ИУ „Стопанство“, с. 155 – 186 

0

1

2

3

Приплод Зърно Посеви с 
полски 
култури

2 2

33 3

1

Резултати от проведен тест за принадлежност

Брой отговори „Да“ за Биологичен актив

Брой отговори „Да“ за Селскостопанска продукция
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от тях резултати поддържат авторовата теза за необходимост от проме-

ни, по-голяма яснота, проблеми в практиката относно разграничаването 

на биологичните активи и селскостопанската продукция от редовите 

счетоводители, обслужващи селскостопанските предприятия. Непозна-

ването на физическите и биологични особености на БА и СП, присъщите 

специфични рискове или елементи, свързани с тяхната оценка, води до 

трудно разбиране и прилагане на счетоводните бази, както и практичес-

ки проблеми, свързани с признаването, текущото счетоводно отчитане и 

представяне в ГФО. 

Маркирани и анализирани са случаи, при които въпреки неоспо-

римата си принадлежност на някои от представителите на биологичните 

активи, като едногодишните култури есенници, многогодишните тревни 

култури (люцерна, ягоди) могат да бъдат представяни като разходи за 

незавършено производство, разходи за бъдещи периоди и ред други, но 

не и като биологични активи, оценявани по справедлива стойност, кори-

гирана с разходите при продажба. Тези и други сходни виждания са 

прилагани в практиката и дори описани в учебната литература с цел 

оценка по модела на себестойността за нуждите на текущо отчитане и 

представяне. Вследствие това води до по-лесното получаване на себес-

тойността на добитата от тях селскостопанска продукция по счетоводен 

път. Последните подходи могат да се определят като проява на „креа-

тивно счетоводство“. 

Параграф ІІІ „Изисквания за признаване на биологичните активи 

и селскостопанската продукция съгласно НСС и МСС/МСФО“. 

В параграфа вниманието е насочено към общоприетите и прило-

жими критерии за първоначално признаване на актива като биологичен 

                                                                                                                                              
6 Герганов, Г., „Проблеми при организацията на аналитичното отчитане и оценяването на биологич-
ните активи“, сп. Български счетоводител, бр. 4/2005 г., стр. 9 
7 Koshland Jr, Daniel E.. The Seven Pillars of Life. //Science 295 (5563). March 22.2002 
8 Панчева, С., „Възможности за класифициране и групиране на биологичните активи за нуждите на 
счетоводното им отчитане“, списание за науката „Ново знание“, 2013 г., стр. 49 
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или продукция съгласно действащите разпоредби на СС 41 и МСС 41. 

Обръща се особено внимание на изискването за достатъчна вероятност 

за получаване на бъдеща икономическа изгода, обвързвайки го с присъ-

щите специфични рискове. В резултат на проучване и анализ на специа-

лизираната литература се достига до становището, че евентуална оценка 

на бъдещата икономическа изгода, повлияна от специфичните рискове и 

принципа на предпазливостта, е твърде субективно определима. 

Разгледан е критерият за измеримост, оказващ пряко влияние вър-

ху представената оценка на активите в ГФО. 

В настоящия параграф в резултат на обобщаването на ботаничес-

ките и биологични особености за специфичните отчетни обекти е пос-

тигнато обвързване с особеностите на отчитане при съпътстващите ги 

стопански процеси. Счетоводното отчитане и представяне на БА и СП е 

съпроводено със спазването на редица изисквания и не на последно мяс-

то вземането под внимание на риска и неопределеността, като последни-

те са групирани и допълнени. В резултат на извършения обзор и конста-

тираните недостатъци на понятийния апарат са представени нови пред-

ложения за дефиниране на понятията „биологичен актив“ и „селскосто-

панска продукция“. Установява се еднаквост между критериите за приз-

наване на биологичните активи и тези за селскостопанската продукция, 

което потвърждава тяхното сходност и възможност за двойствено кла-

сифициране в някои случаи. Застъпва се тезата за икономическата същ-

ност на специфичните отчетни обект като водещ фактор за определяне 

на принадлежността им към групата на биологичните активи или селс-

костопанска продукция. 
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Г л а в а   в т о р а 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И ПОДХОДИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА 

БИОЛОГИЧНИТЕ АКТИВИ И СЕЛСКОСТОПАНСКАТА 

ПРОДУКЦИЯ 

Глава втора обследва предписаните методи на оценка за сектор 

„Селско стопанство“, в частност справедливата стойност, получена от 

активен пазар, коригирана с разходите при продажба, нейните алтерна-

тиви и себестойността като представител на историческата оценка. Из-

вършено е задълбочено изследване на методите за оценка на биологич-

ните активи и селскостопанската продукция, както и съпътстващите ги 

проблеми от практическо естество. Акцентира се на определянето на 

справедливата стойност и разходите при/за продажба, избор на пазар за 

определяне на справедливата стойност, невъзможността за нейното оп-

ределяне, водеща до прилагането на алтернативни методи. 

Параграф І „Приложими методи за оценка на биологичните ак-

тиви и селскостопанската продукция в селското стопанство“ 

Параграфът представя възможните модели за оценка, предписани 

от приложимите счетоводни бази, и ретроспективен анализ на тяхното 

прилагане. 

Паралелно с общоприетите и вече почти традиционни регламенти 

на нормативната база се обследват и последните редакции на МСС 16 и 

МСС 41 и се установява, че биологичните активи растения носители из-

лизат от обхвата на справедливата стойност и са върнати в обхвата на 

историческата оценка. 

В резултат на представянето на приложимите оценъчни модели, 

анализа на последните промени в счетоводните бази в параграфа се дос-

тига до заключението, че бордът по МСС прави „лек обратен завой“ 

посредством прилагането на оценка по себестойност. 
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Параграф ІІ „Проблеми на отчитане и калкулиране на селскосто-

панската продукция и биологичните активи“ 

Параграфът представя приложимите методики за калкулиране в 

селското стопанство, съобразени с особеностите на отчетния процес и 

калкулационните обекти. Разгледана и е доказана хипотезата за невъз-

можността за получаване на вярна и честна себестойност по счетоводен 

път. Акцентирано е на изключителните трудности за нейното получава-

не по оперативен път, прилагайки модела на оценка по справедлива 

стойност за БА и СП. Установено е, че необходимостта от себестойност 

за БА и СП е породена от потребностите на управлението и данъчното 

облагане съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно 

облагане (ЗКПО). Характерна особеност в селското стопанство е свърза-

ността на продуктите, т.е. в почти всички случаи освен желания продукт 

се получават и съпътстващи такива с потребителна стойност. Разгледани 

са примери за хлебна пшеница – основен продукт зърно, допълнителен 

съпътстващ слама; овце – основен продукт месо, съпътстващи вълна, 

кожи, в някои случаи и мляко. Извършен е анализ и са представени ре-

дица примери на затворен цикъл на производство в селските стопанства. 

При този технологично-организационен вариант и прилагане оценка по 

справедлива стойност за БА и СП се наблюдава изкривяване на получа-

ваната себестойност по счетоводен път за калкулационния обект и дори 

невъзможност за нейното получаване. 

В резултат на описаните в по-горните глави на дисертационния 

труд характеристики, особености, технически мероприятия и производс-

твени процеси, са разработени и представени модели за получаване на 

себестойност на добитата СП по оперативен път.  

По-важните от тях са: 

 Калкулиране себестойността на продукцията, добита от ед-

ногодишни култури с един основен продукт: 
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ФС =

РП

ЗП
× ЗЗП + РЗ + РО

ССОП × ОП + ССДП × ДП
× (ССОП × ОП) + РПП 

Където: 

ФС – фактическа себестойност за единица продукция; 

РП – разходи за подготовка на земеделските площи; 

РЗ – разходи за засяване; 

РО – разходи за отглеждане; 

ЗП – общо подготвени земеделски площи; 

ЗЗП – засети земеделски площи със съответната култура; 

ССОП – справедлива стойност за калкулационна единица основен 

продукт; 

ССДП – справедлива стойност за калкулационна единица допъл-

нителен продукт; 

ОП – количество основен продукт; 

ДП – количество допълнителен продукт; 

РПП – разходи за добиване на продукцията и дообработка. 

 Калкулиране себестойността на продукцията, добита от ед-

ногодишни култури с няколко основни продукта: 

ФС =

РП

ЗП
×ЗЗП РЗ РО

ЗЗП
× РКД + РПП

СП
 

Където: 

РЗ – разходи за засяване; 

РО – разходи за отглеждане; 

РКД – реколтирани декари за съответната култура; 

РПП – разходи за прибиране на продукцията и дообработка; 

СП – добито количество селскостопанска продукция. 

 Калкулиране себестойността на продукцията, добита от мно-

гогодишни тревни култури, от които се получават няколко основни про-

дукта, многократно през годината: 
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ФС =

ОС

ЕП
ТРО

∑РД
× ∑РДСП + РПП

ДП
 

Където: 

ФС – фактическа себестойност за единица продукция; 

ОС – отчетна стойност; 

ЕП – експлоатационен период в годни; 

ТРО – текущи разходи по отглеждане; 

РД – реколтирани декари; 

РДСП – реколтираните декари за съответния вид селскостопанска 

продукция; 

РПП – разходи за добиване на съответния вид продукция; 

ДП – количество добита продукция. 

 Калкулиране себестойността на продукцията, добита от пар-

никови и оранжерийни производства: 

ФС =

ОР

∑ЗП×Т
× (ЗПС × Т) +

СР

ЗПС×ТС
+ ИР

ДП
 

Където: 

ФС – фактическа себестойност за единица продукция; 

ОР – общи разходи; 

ЗП – заета площ в м2 от вид култура за годината; 

Т – време на ползване на площта от вид култура в дни за годината; 

ЗПС – заета площ в м2 от вид култура за сезона; 

ТС – време на ползване на площта от вид култура в дни за сезона; 

СР – сезонни разходи по отглеждане; 

ИР – индивидуални разходи за отглеждане на културата; 

ДП – количество добита продукция. 

 Калкулиране себестойността на продукцията, добита от мно-

гогодишни култури с еднократно реколтиране в края на многогодишния 

период: 
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ФС =

ОР

Р
× ГР + РР

ГР
 

Където: 

ФС – фактическа себестойност за единица продукция; 

ОР – общо разходи по засяване/засаждане, отглеждане на растени-

ята; 

Р – брой живи растения от съответната партида; 

ГР – брой годни растения за реколтиране (реколтирани годни рас-

тения); 

РР – разходи за реколтиране. 

 Калкулиране себестойността на продукцията, добита от 

овощни и лозови масиви: 

ФС =
ОС

ЕП
+ ТРО + РПП ДП 

Където: 

ФС – фактическа себестойност за единица продукция; 

ТРО – текущи разходи по отглеждане, обхващащи периода 

01.10.Х – 30.09.Х+1г.; 

РПП – разходи за добиване на продукция; 

ДП – количество добита продукция; 

ОС – отчетна стойност; 

ЕП – експлоатационен период в години. 

 Модели за установяване и калкулиране на прираста и доби-

тата продукция в животновъдството: 

П = (КС + Изл. ) − (НС + Пст. ) 

ФСП =
РО

СП
× {[(КС + Изл. ) − (НС + Пст. )] × СПП} 

Където: 

П – прираст в кг; 

ФСП – фактическа себестойност за килограм прираст; 
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НС – теглото на наличните животни в съответната група в начало-

то на периода; 

КС – теглото на наличните животни в края на периода; 

Изл. – теглото на излезлите животни от групата през периода, в 

т.ч. прехвърлени в друга група, умрели, продадени, предадени за 

клане; 

Пст. – теглото на постъпилите животни в групата през периода, в 

т.ч. приплоди, прехвърлени от друга група (по-малка възрастова 

или отписани животни от основни стада), закупени, непарични 

вноски на съдружници, дарение; 

РО – разходи за отглеждане; 

СП – справедлива стойност на всички продукти, добити от отг-

лежданите животни; 

СПП – справедлива стойност за единица прираст. 

Параграф ІІІ „Проблеми при определяне на справедливата стой-

ност при първоначална и последваща оценка на селскостопанската 

продукция и биологичните активи“ 

В параграфа са представени и обобщени мнения на редица българ-

ски и чуждестранни автори9 за характеристиките и чертите на справед-

ливата стойност, нейните преимущества и недостатъци. Анализирани са 

и коментирани сравнимостта и уместността на генерираната финансово-

счетоводна информация в резултат на прилагането на справедливата 

стойност. Открояват се съжденията, че справедливата стойност предос-

тавя възможност за по-обективна оценка на способността активите да 

генерират входящи парични потоци. В противоречие на тази положи-

телна черта контрастират вижданията, че справедливата стойност е 

предпоставка за финансови злоупотреби и основа на „креативното сче-

товодство“ поради възможността за манипулация (необоснован избор на 

                                                
9 Филипова Ф., Башева Сн., Рупска Т, Душанов Ив., Йонкова Б., Жак Ришар и др. 
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пазар/източник като най-изгоден, определяне на хипотетични разходи за 

продажба и др.). Авторът застъпва тезата, че справедливата стойност ка-

то модел на оценка е неподходящ в условията на българската икономика 

и информационна обезпеченост. Това е следствие от прекалено голямото 

забавяне на финансово-счетоводната информация към крайните потре-

бители. В резултат на извършеното проучване и анализиране на литера-

турата са дадени препоръки за ограничаване на избора на източник за 

справедлива стойност и преразглеждане на разходите за корекция. 

Маркирани са теоретичните и практически проблеми при прилага-

не на описаните алтернативни методи на оценка по справедлива стой-

ност. Извършен е анализ на въведения през 2013 г. МСФО 13 – Оценя-

ване по справедлива стойност. Изградена е класификация на алтерна-

тивните методи съгласно изискванията на МСФО 13 в хипотези 

от 1 до 3, коментирана е надеждността на тези техники. Примерна схема 

на изготвената класификация е представена по-долу: 

 
Схема 1. Йерархична структура на алтернативите на справедливата стойност съгласно МСФО 13 

В резултат на по-горното проучване и анализ на йерархичните ни-

ва на техниките за прилагане на справедливата стойност е направено 

проучване на предложенията за счетоводно отчитане на възникналите 
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оценъчни разлики. Установено е, че с лаконично дефинираното изисква-

не10 за отчитане на оценъчните разлики в печалбата и загубата и двете 

счетоводни бази не дават ясна методика за технология и организация на 

отчетността. В резултат на извършения преглед са маркирани недоста-

тъци и положителни черти, разработено е и дадено предложение за от-

читане на оценъчните разлики. То съчетава в себе си положителните ас-

пекти на досега разработените в теорията и практиката и прилагани ме-

тодики, обогатявайки ги с възможност за запазване на информация за 

първоначалната оценка на актива (цена на придобиване, себестойност и 

др.) и възможност за следене на отчетените корекции както в миналото, 

така и сега, необходими за отчитане възникването на временни данъчни 

разлики и тяхното обратно проявление съгласно ЗКПО. Така изградена-

та методика дава възможност на счетоводната система своевременно да 

дава информация за последната справедлива стойност, по която е бил 

оценен и отчетен активът. Методиката дава възможност и за получава-

нето на по-надеждна и пълна оценка на отчетните обекти (БА и СП) по 

себестойност. Авторова разработка е схемата, представяща възможнос-

тите и метода на работа на предложената методика на отчитане. 

  

                                                
10 Виж СС 41 Селско стопанство – параграфи 3.12 и 3.13, МСС 41 Земеделие – параграфи 26–29 
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Фигура 1. Примерна схема за организация на отчитане на оценъчната разлика 

 

С настоящата глава в резултат на извършения анализ на прилага-

ните и теоретично дефинирани в счетоводството методи на калкулация 

са изведени модели за осъществяване на калкулационния процес по опе-

ративен път. С така изведените модели се дава възможност за получава-

не на себестойност, некомпрометирана от оценъчните разлики в резул-

тат на прилагане на модела на справедливата стойност. Моделите дават 

и възможност за изчисляване на прогнозна/планова себестойност. Из-

вършен е и критичен анализ на модела на справедливата стойност и съ-

пътстващите го методи на оценка, както и тяхната приложимост. Напра-

вен е анализ на някои съществуващи методики за отчитане на възникна-

лите оценъчни разлики при първоначална и последваща оценка на био-

логичните активи и селскостопанска продукция, с което се поставя на-

чалото на дискусия относно използването и уместността на понятието 

„ценови разлики“ и тяхното заместване с понятията „оценъч-

ни/стойностни разлики“ при прилагане модела на справедливата стой-

ност в селското стопанство. Направено е предложение на модел за отчи-
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тане на оценъчните разлики, съпровождащи специфичните отчетни 

обекти при прилагане модела на справедливата стойност. С представе-

ния модел се постига една възможност за следене на възникналите и от-

четени оценъчни разлики по източници, във времеви аспект, както по 

настоящем, така и в исторически план, както и запазване на информаци-

ята за първоначалната оценка. Моделът дава възможност за обезпечава-

не на управлението с финансово-счетоводна информация директно от 

системата на счетоводството, а не посредством външни, оперативни из-

точници. 

Г л а в а   т р е т а 

ПРИЛОЖИМОСТ НА СПРАВЕДЛИВАТА СТОЙНОСТ И НА 

СЕБЕСТОЙНОСТ В СЕКТОР „СЕЛСКО СТОПАНСТВО“ 

Глава трета представя резултатите от извършен сравнителен 

(SWOT) анализ на качествените характеристики на справедливата стой-

ност и себестойността. Представят се и редица изследвания, касаещи 

оценката и отчитането в селското стопанство както на национално, така 

и на международно ниво. Оповестени са методиката и резултатите от 

проведени изследвания, касаещи отношението и мнението на бизнеса в 

лицето на собственици, управители и счетоводители, качеството на фи-

нансово-счетоводната информация от публичните отчети в Търговския 

регистър. 

 Параграф І „Сравнителен анализ на положителните и отри-

цателни страни на справедливата стойност и себестойността, като 

методи на оценка, приложими в сектор „Селско стопанство“ 

 Посредством него се дава една възможност на читателя от тео-

ретична гледна точка сам да се убеди в приложимостта на моделите за 

оценка, като справедлива стойност и себестойност, посредством SWOT 

анализ на характеристиките на тези две оценки. На база на извършеното 



27 
 

теоретично съпоставяне са оформени заключения относно възможността 

за оценка по справедлива стойност и себестойност при сега действащата 

икономическа обстановка, нормативна база и изискванията на бизнеса в 

лицето на управители, собственици, одитори, кредитори и др. Достига се 

до заключението, че себестойността е по-полезна за вътрешните потре-

бители и управлението в сравнение със справедливата стойност, прите-

жава преимущество за по-надеждна и обективна. От друга страна, спра-

ведливата стойност е по-полезна и достъпна за външните потребители 

на финансово-счетоводна информация. Отправени са предложения за 

подобряване на качествата и характеристиките на двете оценъчни бази. 

 Параграф ІІ „Проучвания в областта на селското стопанство 

и връзката им с изследвания проблем“ 

 В настоящия параграф са обследвани редица проучвания, каса-

ещи оценката, счетоводното отчитане, представяне на биологичните ак-

тиви и селскостопанската продукция. 

 Част от представените изследвания са извършени от Института 

за пазарна икономика (ИПИ), озаглавено „Кои са основните проблеми на 

земеделските производители“ с автор Вълканов И; Българска академия 

на науките (БАН) със заглавие „Икономическото развитие и политика в 

България: оценки и очаквания. Тема на фокуса: Аграрният сектор като 

фактор за икономическо развитие на България“ със съавтор Боюклиев 

Ог. и други. Сходни на българските изследвания са: „Implementing fair 

value accounting in the agricultural sector“ („Прилагане на отчитането по 

справедливата стойност в сектор „Селско стопанство“) с автори Charles 

Elad (University of Westminster) и Kathleen Herbohn (University of Queens-

land) – Институт на дипломираните експерт–счетоводители на Шотлан-

дия; изследване на румънския учен, Vladu Beattrice озаглавено „Fair val-

ue measurement in agriculture and the potential to mislead“ („Определяне на 

справедливата стойност в селското стопанства и възможността за под-
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веждане/заблуда“); „IAS 41 Agriculture: Fair Value Accounting“, т.е. 

„МСС 41 Земеделие: Отчитане по справедлива стойност“ с автори Viorel 

Lefter и Aureliana Geta Roman; Treba Marsh, Stephen F. от Austin State 

University, USA, и Mary Fischer от University of Texasat Tyler, USA, изс-

ледване „Accounting For Agricultural Products: US Versus IFRS GAAP“ 

(„Отчитане на земеделската продукция: сравнение между МСФО и 

GAAP“); група научни работници от Испания (Josep M. Argilés Bosch, 

Universität de Barcelona, Anna Sabata Aliberch, Universität de Vic, Josep 

Garcíнa Blandón, IQS (Faculty of Economics) – изследване, озаглавено „A 

comparative study of difficulties in accounting preparation and judgement in 

agriculture using fair value and historical cost for biological assets valuation“ 

(„Сравнително изследване на трудностите в счетоводното отчитане на 

биологичните активи в селското стопанство при подготовката и оценка-

та, прилагайки справедливата стойност и себестойност.“); Jaroslav 

SEDLÁČEK от Чехия – труд, озаглавен „The methods of valuation in agri-

cultural accounting“ („Методи на оценка в селското стопанство“); „Use of 

fair value in agriculture“ („Приложение на справедливата стойност в селс-

кото стопанство“) с автори Lucie Bartůňková и Pavel Semerád; Josep Mª. 

Argilés от University of Barcelona; Josep Garcia Blandón и Teresa Monllau 

от Universitat Pompeu Fabra – статия „Fair value and historic cost account-

ing of biological assets“ („Справедливата стойност и историческата стой-

ност при осчетоводяване на биологичните активи“); Charles Elad с „Fair 

Value Accounting in the Agricultural Sector: Some Implications for Interna-

tional Accounting Harmonisation“ („Осчетоводяването по справедлива 

стойност в селското стопанство: някои последици за международна хар-

монизация на счетоводството“) и др. 

 Значителна част от получените резултати и заключения в по го-

ре представените изследвания пряко кореспондират и потвърждават ре-

зултатите от проведеното авторово изследване. 
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 Параграф ІІІ „Анализ на резултатите от проведено емпирично 

изследване в сектор „Селско стопанство“ относно приложимостта на 

нормативно-регламентираните методи за първоначална и последваща 

оценка на биологичните активи и селскостопанска продукция. 

 Параграфът представя проведено емпирично изследване сред сел-

скостопански производители посредством посещения на място, разгово-

ри както с управленския персонал в лицето на собственици и управите-

ли, така и със счетоводния персонал. Получената информация под фор-

мата на експертни мнения и становища на лицата, ангажирани с практи-

ческото прилагане на нормативната уредба, е оформена еднотипно пос-

редством изградена типова форма. 

Изследването е проведено в периода 2013–2014 г. Броят на анке-

тираните лица е 32-ма селскостопански производители, като 7 (22%) от 

тях са физически лица, а останалите 25 (78%) – юридически лица, регис-

трирани по силата на ТЗ и ЗКооп. В резултат на изминалите приблизи-

телно 3 години от датата на провеждане на емпиричното изследване и в 

стремежа за потвърждаване на актуалността на получените резултати 

към 30 септември 2017 г. е извършено повторно запитване към изслед-

ваните единици. Запитването е осъществено посредством използването 

на Гугъл формуляри, разпратени по електронните пощи на участниците. 

Изпратените формуляри нямат структурни промени в сравнение с тези, 

използвани през 2013–2014 г. Електронните формуляри са придружени 

със сканирано копие на дадените отговори, които се потвърдиха. 
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Графика 2. Разпределение на изследваните единици 

Изследваните единици са разположени в областите Велико Търно-

во и Бургас. От общия брой анкетирани 7 от тях заявяват, че основната 

им икономическа дейност е животновъдство, а останалите 25 – земеде-

лие. 

 
Графика 3. Подотраслова структура 

При анализ и обобщаване на данните от проведеното изследване 

се установява участието на представители от почти всички направления 

на селското стопанство – зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, 

овощарство, говедовъдство, птицевъдство, свиневъдство, овцевъдство и 

козарство, разсадници за озеленяване. Разпределението на анкетираните 

по селскостопански дейности е представено по-долу в схема както в 

проценти, така и в брой. Част от анкетираните (9 единици) посочват 

осъществяването и на допълнителни селскостопански дейности освен 

основната, като 3 (трима) отбелязват и извършване на преработка на до-
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битата селскостопанска продукция. В резултат на детайлизиране на дан-

ните в схемата по-долу представеният брой на изследваните единици 

надвишава първоначално посочените в анализа по-горе. 

 

Графика 4. Производствена принадлежност 

В хода на изследването са зададени и редица други въпроси, отго-
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продукция?

Ако имате избор, а не нормативно 
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биологичните си активи в 
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Успоредно с проведеното проучване на експертното мнение е из-

вършено и изследване, базирано на публично достъпната информация за 

изследваните стопански единици от Търговския регистър за периода 

2012 – 2016 години. Изследването цели установяване изпълнението на 

ангажимента на управителите за вярно, честно и обективно представяне 

на финансово-счетоводната информация в ГФО, спазвайки приложимите 

счетоводни бази. Анализирана е структурата на изследваните единици 

при прилагане разпоредите на Закона за счетоводството (ЗСч). 

Таблица 3. Разпределение на предприятията по категории съгласно изискванията на Закона за сче-
товодството в сила от 01.01.2016 г. 

Категория предприятие/Година  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Микропредприятия 12 13 15 15 17 
Малки предприятия 9 8 6 8 6 
Средни предприятия 1 1 1 1 1 

 Забележка: с цел категоризиране на изследваните единици при обективни критерии и липсата 
на ясни такива в действащата нормативна база за анализираните години, ще се използват действащите 
към момента на приключване на изследването, т.е. тези от ЗСч. в сила от 01.01.2016г. 

При анализ на количественото и качествено оповестяване на фи-

нансово-счетоводна информация, касаеща биологичните активи и селс-

костопанската продукция, са получени следните резултати, представени 

в таблицата по-долу. 

Таблица 4. Публичност на оповестяванията и одиторските доклади 

Отчетна форма/ Година 
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НСИ – отчетна форма 16 3 1 15 3 1 14 1 0 13 0 0 15 0 0 

НСС 4 3 0 5 3 1 5 3 2 6 3 2 6 3 2 

МСС 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

В резултат на събраната финансово-счетоводна информация за 5 

(петте) финансови години е направен опит за анализ на връзката прихо-

ди, разходи, финансов резултат, финансирания, получавани от държава-
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та и ЕС. Част от събраната и анализирана информация е представена по-

долу в графичен вид. 

 

Фигура 2. Изменение на финансовия резултат 

 

Фигура 3. Тенденции и връзка между финансов резултат и финансирания 
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формация от счетоводните бази, или тя е твърде оскъдна и 

недостатъчна; 

o Секторът е силно зависим от финансовата помощ, която по-

лучава. 

На базата на получените резултати от проведеното изследване в 

глава трета се достига до заключението, че справедливата стойност е по-

информативна за външните потребители в сравнение със себестойност-

та, както и обратното за вътрешните потребители. За повишаване качес-

твото на справедливата стойност, като модел за оценка, е необходимо 

въвеждането на по-консервативни ограничения. Също така се установя-

ва по-голяма приемственост и склонност на бизнеса за прилагане на 

оценка по себестойност пред справедливата стойност. От извършеното 

проучване на сходни изследвания, касаещи отчитането и оценката в сел-

ското стопанство, се установява наличието на трудности в редица стра-

ни, прилагащи МСС, и по-точно модела на справедливата стойност. 

В резултат на направените изследвания могат да се формули-

рат следните изводи, становища и обобщения от дисертацията: 

 Потвърждава се, че непознаването на особености и специфичните 

рискове за СП и БА оказват съществено влияние върху 

оценката на икономическата изгода и нейното черпене; 

 Потвърждава се твърдението за неефективност на извършените разхо-

ди за оценка по справедлива стойност; 

 Потвърждава се хипотезата за влиянието на избора за оценка на СП и 

БА върху качеството и полезността на генерираната фи-

нансово-счетоводна информация и извършвания анализ, 

използващ я като отправна точка; 

 Селскостопанските производители ясно заявяват предпочитанията си 

към оценката по себестойност, с което потвърждават 

твърдението на автора. Ниското качество и липсата на 

оповестяване са потвърждение/сигнал за трудностите, ко-
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ито срещат предприятията при оценка по справедлива 

стойност. 

З а к л ю ч е н и е 

Настоящият дисертационен труд е ориентиран към конкретните 

аспекти на анализираните в него фундаментални, теоретични постанов-

ки, действаща нормативна база, проблематика и емпирично изследване. 

Той е актуален и това се обуславя и от факта, че оценката е характерис-

тика на всички отчетни обекти, не само на тези от селското стопанство. 

Същевременно с това би следвало да се уточни, че изследването не пре-

тендира за изчерпателност по отношение на всички проблеми от теоре-

тико-приложен характер, свързани с оценката, признаването, отчитането 

и оповестяването на БА и СП. Изразява се надеждата, че са поставени 

отправни точки на широк кръг от въпроси, върху част от които е акцен-

тирано, и са предложени възможни решения и отговори, а на други е 

поставено началото за задълбочени по-нататъшни изследвания. 
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IV.  СПРАВКА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРИНОСИ В 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Представеният дисертационен труд се откроява със следните при-

носи: 

 Извежда и систематизира възникналите противоречия 

и трудности, касаещи идентифицирането, разграничаването на био-

логичните активи, селскостопанската продукция и други съдържа-

телни аспекти на използвания понятиен апарат, характерен за селс-

кото стопанство. Доразработва, доразширява, допълва специфичните 

рискове за селското стопанство с цел обобщаването им в единна 

структура, присъща както за земеделието, така и за животновъдство-

то; 

 Доказва невъзможността за получаване на вярна и чес-

тна себестойност по счетоводен път и изключителните трудности за 

това по оперативен път за нуждите на управлението и данъчното об-

лагане, при прилагане на модела на справедливата стойност. Извеж-

дат се модели за изчисляване на себестойността по оперативен път; 

 Предлага се нова методика за отчитане на възникнали-

те оценъчни разлики при прилагане модела на справедливата стой-

ност с цел запазване на информацията за оценката на активите в ис-

торически план и своевременно следене на размера им. Същевре-

менно с това е предложен авторов модел за оповестяване на биоло-

гичните активи и селскостопанската продукция; 

 Извършено е емпирично изследване, обхващащо както 

информация от публичните отчети на изследваните единици, така и 

на събрана такава при директни контакти (лице в лице) с тях. Дока-

зано е неспазването на предписаната форма за отчитане и изготвяне 

на ГФО, публикувани в Търговския регистър. Извършен е SWOT 

анализ на качествените характеристики и полезността на справедли-
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вата стойност и себестойност като модели за оценка. Извършено е 

проучване на публикувани емпирични изследвания по разглежданата 

проблематика както на български автори, така и на редица чуждест-

ранни. 
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